MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2015-04-21
Maskinteknologsektionens andra ordinarie Jubileumsvårmöte
Plats: HA1
Tid: 12:00 – 13:00 och 17:15

125/110 personer

Tisdag den 21:e april kl.12:00

§ 1 Mötets öppnande

Johan Bondesson förklarar mötet öppnat kl.
12:00.

§ 2 Adjungeringar

Mikael Enelund och Johan Bankel från
programmet och Linnea Jern från MnollK
adjungeras in med yttrande- och närvarorätt.

§ 3 Val av mötesordförande

Sektionsmötet beslutar att välja Johan
Bondesson till mötesordförande.

§ 4 Val av sekreterare

Sektionsmötet beslutar att välja Erik
Kvarnström till mötessekreterare.

§ 5 Val av justeringsmän

Sektionsmötet beslutar att välja Tove Burman
och Anders Johansson till justeringsmän.

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet anses stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av mötesordningen

Sektionsmötet fastställer mötesordningen
(Reglementet 6:2)

§ 8 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med ändringarna
att alla inval skall vara för verksamhetsåret
15/16, godkännande av föregående
mötesprotokoll flyttas till efter § 11.1 och
proposition § 11.4 Utbildning i alkohollagen
styrks.

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 9 Meddelanden
§ 9.1 Programmet informerar

Mikael Enelund berättar om teknikstipendiet
som har sista ansökningsdag tisdag 28/4. Det är
fysisk arbetsmiljörond på fredag. Det är också
psykosocial arbetsmiljörond planerad och just
nu finns en enkät ute som alla uppmanas svara
på. Valinformation onsdag 22/4 för M2 gällande
valbara kurser i 3an och mastersval för M3 och
M2. Det är LaTEX-kurs på torsdag kl. 18.00 i
HA1.

§ 9.2 Inspektor tillika studerandeombudsman informerar Ingen närvarande.
§ 9.3 Kårledningen informerar

Ingen närvarande.

§ 9.4 M-styret informerar

Ordförande: Dennis tackar MnollK för maten.
Dispositionsavtalet som reglerar sektionens
lokaler för 2015 är undertecknat. Arbetet med
uppstart av alumniverksamheten är påbörjad.
Arbetar med ett utkast av verksamhetsplanen för
nästa år. Följer upp vår egen verksamhetsplan.
Börjar arbetet med överlämnings- och
visionsfas.
Ekonomiansvarig: Joel berättar om sektionens
ekonomiska situation. Kassörsutbildning och
kassörsmöte ligger i den närmaste framtid.
VO/SAMO: Styrelsen har haft lyckade
aspningar under denna läsperiod. Malin har varit
på sociala utskottet och diskuterat förbättrade
ronder. På nöjesutskottet har det diskuteras om
alla studenter ska ha overall. Om någon student
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upptäcker ett fel ska man felanmäla på
8800@chalmers.se.
Intendent: Det har varit inbrott i källaren igen.
De snodde ett tomt kassaskåp. En maskinare såg
dem mitt under rånet, men de smet innan
polisen hann komma. Windengruppen är
uppstartad med Viktor Holm och Olle Mattson
som ordförande respektive vice ordförande.
Utbildningsansvarig: Berättar om LaTEXkursen på torsdag. Gyllen pekpinnen kommer
snart upp där den bästa läraren utses. Arbetar
fortlöpande med utbildningsbevakning och om
någon har problem med sina kurser kan man
föra av sig till MUU.
Näringslivsansvarig: Elin berättar att nästa
vecka bjuder Thule Group in till en studieresa
och en heldag hos dem i Småland. Nya
sammarbetspartner Alten och Saab håller på att
knytas till sektionen.
Informationsansvarig: Erik berättar att han varit
på Informationsutskottet på kåren och lärt sig
om Gereillamarknadsföring. Det finns nu en
gemensam grupp för alla maskinare på
facebook. Alla borde gå in på hemsidan och läsa
alla schysta styrelsemötesprotokoll.
Johan Bondesson öppnar upp för frågor.
§ 9.5 FuM informerar

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Sten Li berättar att kårledning är invald. Två
maskianre blev invalda. Posten som
Vid protokollet
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arbetsmarknadsenhetens ordförande är vakant.
Vill man söka kan man kontakta kårens
valberedning. FuM-valet är öppnat.
Bostadspolitiska ställningstagande för kåren är
aktuellt just nu i i FuM.
§ 9.6 Föreningar informerar

M-sex: Anna Carbell berättar om vårbalen och
deras senaste gasque. Nästa vecka är det CM i
gasque. Anna tackar för ett fantastiskt år.
MnollK: Christoffer Hansson berättar om
phadderaspen och berättar att alla som vill vara
phaddrar skall maila till
phaddermnollk@gmail.com senast ikväll.
Mottagningen planeras fortlöpande och har man
frågor är det bara att fråga MnollK.
MALT: Emilia Gustafsson berättar att MALT
kommer att ha ett sam-arr med Bulten och
Bergstrands kafferosteri i slutet av maj.
M-Spel: Nytt M-Spel är invalt på deras årsmöte.
Det är GoT-kvällar på måndagar. Brädspelskväll
är nästa stundande arrangemang. Uppmanar alla
att bli medlem, det är gratis.
MIL: Ny tillfällig kommitté. Löpträningar på
tisdagar och torsdagar. Kontakt till dem sker på
mil@mtek.chalmers.se
Rustet: Elin Johansson tackar för sitt år och gör
reklam för Stenhårt. OBS: Onsdag LV 5.
XP: Ska arrangera ett studiebesök till Ringhals.
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M.A.K.: Tackar för skidresan. Det är after-ski i
Bulten LV6 och Cortege-sittning på söndag.
MGK: Andreas Bågfeldt berättar att alla som
vill engagera sig i grisfesten kan komma på
infomöte i en ML-sal på tisdag.
Windengruppen: Viktor Holm berättar om
arbetsgruppen Windengruppen och deras planer
på att renovera Winden. Vill man vara med är
det bara att kontakta Viktor eller gå med i
”Byggrupp Winden” på facebook.
§ 9.7 Övriga informerar

Robert berättar om Gothenburg Student Race
som är en seglartävling på Lindholmen.
Dennis Norman berättar om höstens stundande
Jubileumsbankett den 21:e november. Det
kommer bli episkt. Anmälan kommer snart ut.

§ 10 Propositioner
§ 10.1 Interpellation

Dennis Norman föredrar propositionen.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att:
i stadgan lägga till:
§6.11 Interpellation
Medlem i maskinteknologsektionen kan
skriftligen lämna interpellation till
sektionsstyrelsen senast tre dagar,
exklusive mötesdagen, före
sektionsmötet. Interpellation kan ställas
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till alla delar av sektionens verksamhet.
Debatt med anledning av interpellation
är fri. Sektionsmötet kan vid behandling
av interpellation endast besluta om
protokollsanteckning eller utredning.
Detta är en stadgaändring och måste bifallas på
nästa ordinarie sektionsmöte med 2/3 majoritet
för att träda i kraft.

Mötet ajourneras till 17.15 i HA1.

Mötet återupptas 17.20 av Johan Bondesson i HA1.
Johan Bondesson förklarar att han åter ämnar öppna punkterna §2 Adjungeringar, § 9.3 Kårledningen
informerar, § 9.4 M-Styret informerar och § 9.7 Övriga informerar. Inga protester hörs från mötet.
§ 2 Adjungeringar

Collin Qvarnström och Gabriella Hjält
adjungeras in med yttrande- och närvarorätt.

§ 9.3 Kårledningen informerar

Collin berättar att valet till FuM öppnade igår.
Arbetsmarknadsenhetens ordförande i nästa års
kårledning är vakant. Den 4:e maj börjar
byggandet av en servicebutik i kårhuset. Den
ska stå klar i augusti och under tiden kommer
Express att serveras i Gasquen.
Johan Bondesson öppnar upp för frågor.

§ 9.4 M-Styret informerar

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Dennis Norman nominerar Alexander
Malmberg till bärande av dumstruten för att
råkat ha hyrt ut Bruno och att inte ha bytt till
Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
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____________________
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sommardäck.
Alexander Malmberg har inget att säga i ämnet.
Sektionsmötet beslutar att: Alexander
Malmberg skall bära dumstruten
§ 9.7 Övriga informerar

Johan Bondesson visar bilder av den tilltänkta
bautastenen.

§ 11 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Sektionsmötet beslutar att: godkänna
föregående mötesprotokoll.

§ 10 Propositioner
§ 10.2 Invalsprocessen

Malin Settergren föredrar propositionen.
Johan Bondesson öppnar upp för frågor.
Johan Bondesson öppnar upp för
diskussion.
Sektionsmötet beslutar med 2/3 majoritet att:
under paragraf §6:5 “Vårmöte 1” i stadgan n
ändra
från:
Det åligger sektionsmötet att:
 välja ordförande, kassör samt övriga
ledamöter i årets:
o MnollK
o M.A.K.
o MISS
o XP
 välja ordförande i årets:
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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 MnollK
o M.A.K.
o MISS
o XP
o M-sex
o Rustmästeriet
 välja ordförande i årets:
o MGK
 övriga ledamöter i MGK väljs in av
sektionsstyrelsen
 vartannat år välja sektionens inspektor

Mötet ajourneras kl. 18.11 i fem minuter.

Mötet återupptas 18.17 av Johan Bondesson.
§ 10.3 Styrelsens uppbyggnad

Dennis Norman och Hedvig Olsson föredrar
propositionen.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Del 1:
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Sektionsmötet beslutar:
att: i Stadgan under Vårmöte 2 § 6:6 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.
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 ordförande i utskotten
o kassör i MARM
o sektionsrevisorer
o ordförande, kassör samt övriga
ledamöter i sektionens komittéer för vilka
inte annat valtillfälle stadgas.
att i Stadgan under Utskott § 10.1 ändra från:
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För beredning och handläggning av speciella
frågor har sektionsstyrelsen till sitt förfogande
utskott. Utskottsordförande sitter i
sektionsstyrelsen.
till:
För beredning och handläggning av speciella
frågor har sektionsstyrelsen till sitt förfogande
utskott. Utskottsordförande sammanträder med
sektionsstyrelsen.

att:
i Reglementet under Åliggande 9:3 ändra från:
Sektionsstyrelsens ordförande åligger att:
• leda, fördela och samordna
sektionsstyrelsens arbete.
• vid sektionsmöte sjunga Josefin.
Sektionsstyrelsens ordförande har full insyn i
sektionens alla organ och rätt att deltaga i deras
möten med yttrande och förslagsrätt.
Sektionsstyrelsens vice ordförande åligger att:
• vid ordförandens förfall träda in i dennes
ställe.
• vara ansvarig för sektionens interna
kontakter.
• vara festansvarig vid sektionen.
Sektionsstyrelsen kassör åligger att:
• fortlöpande sköta sektionens
räkenskaper och bokföring.
Sektionsstyrelsens utbildningsansvarig åligger
att:
• vara ordförande i Utbildningsutskottet.
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Sektionsstyrelsens näringslivsansvarig åligger
att:
• vara ordförande i
Arbetsmarknadsutskottet.
Sektionsstyrelsens kommunikationsansvarig
åligger att:
• ansvara för underhåll och uppdatering
av sektionens hemsida.
• ansvara för kommunikation med
sektionens medlemmar.
Sektionsstyrelsens Intendent åligger att:
• ansvara för att sektionsbilen Bruno är i
brukbart skick, dess uthyrning och dess
ekonomi.
• ansvara för den långsiktiga
utvecklingen av sektionens materiella
tillgångar, såsom Bruno och Winden.
Sektionsstyrelsen åligger att:
• verka för sammanhållningen mellan
sektionsmedlemmarna och ta tillvara
deras gemensamma intressen.
• planera sektionens framtida inriktning
och verksamhet.
• representera sektionen och föra dess
talan.
• aktivt deltaga i kårens utskott.
• övervaka arbetet i utskott och
kommittéer.
till:
Sektionsstyrelsens ordförande åligger att:
• leda, fördela och samordna
sektionsstyrelsens arbete.
• vid sektionsmöte sjunga Josefin.
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Sektionsstyrelsens ordförande har full insyn i
sektionens alla organ och rätt att deltaga i deras
möten med yttrande och förslagsrätt.
Sektionsstyrelsens vice ordförande åligger att:
• vid ordförandens förfall träda in i dennes
ställe.
• vara ansvarig för sektionens interna
kontakter.
• vara festansvarig vid sektionen.
Sektionsstyrelsen kassör åligger att:
• fortlöpande sköta sektionens
räkenskaper och bokföring.
Sektionsstyrelsens utbildningsansvarig åligger
att:
 ansvara för och leda det strategiska
arbetet inom utbildningsfrågor
 sammanträda med
utbildningsutskottets ordförande
Sektionsstyrelsens näringslivsansvarig åligger
att:
 ansvara för och leda det strategiska
arbetet inom arbetsmarknadsfrågor
 sammanträda med
arbetsmarknasutskottets ordförande
Sektionsstyrelsens kommunikationsansvarig
åligger att:
• ansvara för underhåll och uppdatering
av sektionens hemsida.
• ansvara för kommunikation med
sektionens medlemmar.
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Sektionsstyrelsens Intendent åligger att:
• ansvara för att sektionsbilen Bruno är i
brukbart skick, dess uthyrning och dess
ekonomi.
• ansvara för den långsiktiga
utvecklingen av sektionens materiella
tillgångar, såsom Bruno och Winden.
Sektionsstyrelsen åligger att:
• verka för sammanhållningen mellan
sektionsmedlemmarna och ta tillvara
deras gemensamma intressen.
• planera sektionens framtida inriktning
och verksamhet.
• representera sektionen och föra dess
talan.
• aktivt deltaga i kårens utskott.
• övervaka arbetet i utskott och
kommittéer.
att:
i Reglementet under Verksamhet 10:2 ändra
från:
Utskott åligger att:
• Sammanträda när verksamheten så
fordrar.
Instruktioner för utskotten och dess ledamöter
fastställs av sektionsstyrelsen.
Verksamheten drivs på ideell basis. Dock skall
det finnas ett visst utrymme för ersättning i form
av representation.
Medlem som motverkar utskottets arbete eller ej
accepterar dess åligganden kan uteslutas efter
beslut av sektionsstyrelsen.
till:
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Utskott åligger att:
• Sammanträda när verksamheten så
fordrar.
Utskottsordförande åligger att:
• Sammanträda med och kontinuerligt
uppdatera styrelsens ansvarige.
• Samverka med styrelsens ansvarige i
strategiskt arbete.
Instruktioner för utskotten och dess ledamöter
fastställs av sektionsstyrelsen.
Verksamheten drivs på ideell basis. Dock skall
det finnas ett visst utrymme för ersättning i form
av representation.
Medlem som motverkar utskottets arbete eller ej
accepterar dess åligganden kan uteslutas efter
beslut av sektionsstyrelsen.
att Utbildningsansvarig är även ordförande i
utbildningsutskottet under verksamhetsåret
15/16.
att Näringslivsansvarig är även ordförande i
arbetsmarknadsutskottet under verksamhetsåret
15/16.
Del 2
att i Stadgan under Rådgivande organ 9:13
ändras från:
Sektionsstyrelsen har till sitt förfogande
ordföranderådet. Ordföranderådet skall vara
sektionsstyrelsen behjälpligt.
till:
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Sektionsstyrelsen har till sitt förfogande råd,
vilka är förtecknade i reglementet.
Råden skall vara sektionsstyrelsen behjälpliga.

att i Reglementet under Rådgivande organ 9:4
ändras från:
Ordföranderådets ledamöter är förutom
sektionsstyrelsen samtliga ordföranden i
sektionens kommittéer och medlemsföreningar
samt chefredaktören i M-ord.
till:
De rådgivande organen är:
• Ordföranderådet
• Kassörsrådet
Ordföranderådets ledamöter är förutom
sektionsstyrelsen samtliga ordföranden i
sektionens kommittéer, utskott och
medlemsföreningar samt chefredaktören i Mord.
Kassörsrådet är förutom sektionens kassör
samtliga kassörer i sektionens kommittéer,
medlemsföreningar och utskott.
Del 3:
att:
i Stadgan under Beslutförhet 9:6 ändra från:
Sektionsstyrelsen är beslutför när minst hälften
av ledamöterna är närvarande.
till:
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Sektionsstyrelsen är beslutför när minst hälften
av alla ledamöter är närvarande inkluderat 2/3
av ordförande, vice ordförande och kassör.
§ 10.4 Valberedningen

Dennis Norman föredrar proportionen.
Diskussionen lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
Ändra i Stadgan §7.2 från:
Valberedningen skall bestå av en
ordförande samt högst sex övriga
ledamöter tillhörande sektionen.
till:
Valberedningen skall bestå av en
ordförande samt högst åtta övriga
ledamöter tillhörande sektionen.

Sektionsmötet beslutar att: ändra ordningen i föredragningslistan under §12 Motioner enligt nedanstående.
§ 12 Motioner
§ 12.1 Partytält

Ingen lyfter motionen.

§ 12.2 Utökad kandidatmiddag

Ingen lyfter motionen.

§ 12.3 Vice Fanbärare

Rania Karat föredrar motionen.
Styrelsens motionssvar är enigt med
motionären.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att:

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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ändra i Stadgan 13:1 från:
Vid ordinarie fanbärares frånvaro så väljs av
andra ordinarie vårsektionsmöte en till två vice
fanbärare som biträder ordinarie fanbärare under
kommande läsår.
till:
Vid ordinarie fanbärares frånvaro så väljs av
andra ordinarie vårsektionsmöte en till tre vice
fanbärare som biträder ordinarie fanbärare under
kommande läsår.
Sektionsmötet beslutar att:
Under SM4 2015 välja in tre vice fanbärare
istället för två.
§ 12.4 Motion Kortläsare

Oskar Salonen föredrar motionen.
Alexander Malmberg läser upp styrelsens
motionssvar.
Diskussionen lämnas öppen.

Mötet ajourneras kl. 19.26 i tio minuter.

Mötet återupptas 19.40 av Johan Bondesson.

Oskar Salonen lämnar in ett ändringsyrkande till
sin motion.
Oskar Salonen ändrar sitt ändringsyrkande.
Sektionsmötet beslutar att: man föredrar
Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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motionssvaret framför motionen.
Sektionsmötet beslutar:
att avslå motionen i dess helhet.
att arbetsgruppen Winden får i uppgift att
undersöka om det är möjligt att få kortläsare
installerade i Winden i samband med att
Chalmers byter kortläsare i maskinhuset.
att Windengruppen ska informera sektionsmötet
på SM1 hur undersökningen fortlöper.
§ 12.5 Motion Sångboksittning

Oskar Salonen föredrar motionen.
Joel Renulf föredrar styrelsens motionssvar.
Johan Bondesson öppnar upp för frågor.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Oskar Salonen lämnar in ett ändringsyrkande till
motionen.
Sektionsmötet beslutar att: avslå motionen i
dess helhet.
Sektionsmötet beslutar att: avslå styrelsens
motionssvar i dess helhet.

§ 12.6 Kanonmotionen.

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Sektionsmötet beslutar att: bordlägga
Kanonmotionen till senare del al mötet.

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 13 Verksamhetsplaner
§ 13.1 M.A.K. 15

Anton Jansson läser M.A.K. 15
verksamhetsplan.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
godkänna M.A.K. 15 verksamhetsplan.

§ 13.2 MGK 15

Andreas Bågfeldt läser upp MGK 15
verksamhetsplan.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
godkänna MGK 15 verksamhetsplan.

§ 13.3 MISS 15

Glen Bales läser upp MISS 15 verksamhetsplan.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
godkänna MISS 15 verksamhetsplan.

§ 13.3 MnollK 15

Christoffer Hansson läser upp MnollK 15
verksamhetsplan.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
godkänna MnollK 15 verksamhetsplan.

Mötet ajourneras kl. 20.53 i tio minuter.

Mötet återupptas 21.15 av Johan Bondesson i HA1.

§ 14 Revisionsberättelser

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 14.1 M.A.K. 12

Erik Hansson rekommenderar att
revisionsberättelse för M.A.K. 12 läggs till
handlingarna.
Sektionsmötet beslutar att:
lägga revisionsberättelse för M.A.K. 12 till
handlingarna.

§ 14.2 M.A.K. 13

Revisorerna rekommenderar att
revisionsberättelse för M.A.K. 13 läggs till
handlingarna.
Sektionsmötet beslutar att:
lägga revisionsberättelse för M.A.K. 13 till
handlingarna.

§ 14.3 MISS 10

Revisorerna rekommenderar att
revisionsberättelse för MISS 10 läggs till
handlingarna.
Sektionsmötet beslutar att: lägga
revisionsberättelse för MISS 10 till
handlingarna

§ 14.4 M-sex 13/14

Revisorerna rekommenderar att
revisionsberättelse för M-sex 13/14 läggs till
handlingarna.
Sektionsmötet beslutar att: lägga
revisionsberättelse för M-sex 13/14 till
handlingarna.

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 14.5 M-spel 13/14

Revisorerna rekommenderar att
revisionsberättelse för M-spel 13/14 läggs till
handlingarna.
Sektionsmötet beslutar att:
lägga revisionsberättelse för M-spel 13/14 till
handlingarna.

§ 14.5 M-Styret 11/12

Revisorerna rekommenderar att
revisionsberättelse för M-Styret 11/12 läggs till
handlingarna.
Sektionsmötet beslutar att:
lägga revisionsberättelse för M-Styret 11/12 till
handlingarna.

§ 15 Ansvarsfrihet
§ 15.1 M.A.K. 12

Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
ge M.A.K. 12 ansvarsfrihet.

§ 15.2 M.A.K. 13

Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
ge M.A.K. 13 ansvarsfrihet.

§ 15.3 MISS 10

Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
ge MISS 10 ansvarsfrihet.

§ 15.4 M-sex 13/14

Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
ge M-sex 13/14 ansvarsfrihet.

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 15.5 M-spel 13/14

Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
ge M-spel 13/14 ansvarsfrihet.

§ 15.6 M-Styret 11/12

Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
ge M-Styret 11/12 asvarsfrihet.

§ 16 Fyllnadsval
§ 16.1 Ledamöter XP 15
Valberedningen nominerar:
Love Roos
Jon Jaleby
Övriga nomineringar:
Inga övriga nomineringar.
De nominerade presenterar sig och svarar på
frågor från sektionsmötet.
De nominerade lämnar rummet.
Valberedningen framför sin nominering.
Diskussionen lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar att: välja in
ledamöterna i klump.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Love Roos och Jon Jaleby som ledamöter i XP
15.
§ 2 Adjungeringar

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Pontus Andrén från TD adjungeras in med
yttrande- och närvarorätt.

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 17 Val
§ 17.1 MARM kassör 15/16
Valberedningen nominerar:
Inga nomineringar.
Övriga nomineringar:
Edvin Eriksson Johansson
Edvin presenterar sig och svarar på
frågor från sektionsmötet.
Edvin lämnar rummet och diskussionen lämnas
öppen.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Edvin Eriksson Johansson som kassör i MARM
15/16.
§ 17.2 M-ord 15/16
§ 17.2.1 Chefredaktör
Valberedningen nominerar:
Inga nomineringar.
Övriga nomineringar:
Caroline Olofsson
Caroline presenterar sig och svarar på
frågor från sektionsmötet.
Caroline lämnar rummet och diskussionen
lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Caroline Olofsson som chefredaktör för M-ord
Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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15/16.
§ 17.2.2 Fotoansvarig
Valberedningen nominerar:
Inga nomineringar.
Övriga nomineringar:
Emma Sundell
Emma presenterar sig och svarar på
frågor från sektionsmötet.
Emma lämnar rummet och diskussionen
lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Emma Sundell som fotoansvarig för M-ord
15/16.
§ 17.2.3 Övriga ledamöter
Valberedningen nominerar:
Inga nomineringar.
Övriga nomineringar:
Elin Johansson
Elias Sonnsjö Lönegren
Anto Vrancic
De nominerade lämnar rummet och
diskussionen lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar att: välja in
ledamöterna i klump.

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Elin Johansson, Elias Sonnsjö Lönegren och
Anto Vrancic till ledamöter i M-ord 15/16
§ 17.3 M-sex 15/16
§ 17.3.1 Ordförande
Valberedningen nominerar:
Julia Persson Giolitti
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
Julia presenterar sig och svarar på
frågor från sektionsmötet.
Julia lämnar rummet.
Valberedningen framför sin nominering.
Diskussionen lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Julia Persson Giolitti till ordförande i M-sex
15/16.
§ 17.3.2 Kassör
Valberedningen nominerar:
Anton Johannesson
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
Anton presenterar sig och svarar på
frågor från sektionsmötet.
Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Anton lämnar rummet.
Valberedningen framför sin nominering.
Diskussionen lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Anton Johannesson till kassör i M-sex
15/16.
§ 17.3.3 Övriga ledamöter
Valberedningen nominerar:
Magdalena Bogren
Annie Edvardsson
Maria Otterlin
Martin Trieu
Övriga nomineringar:
Axel Jyrkås
Adam Lindquist
De nominerade lämnar rummet.
De nominerade kommer in och presenterar sig
en och en samt svarar på frågor från
sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
Valberedningen framför sin nominering.
Johan Bondesson lämnar diskussionen öppen.
Johan Bondesson begär sluten votering.

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Sektionsmötet beslutar att: välja Magdalena
Bogren, Annie Edvardsson, Anna Lidman
Olsson, Maria Otterlin, Martin Trieu och Axel
Jyrkås till ledamöter i M-sex 15/16.
§ 17.4 M-Styret 15/16
§ 17.4.1 Ordförande
Valberedningen nominerar:
Emilia Gustafsson
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
Emilia presenterar sig och svarar på frågor från
mötet. Hon lämnar sedan rummet.
Valberedningen framför sin nominering.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Emilia Gustafsson till sektionsordförande 15/16.
§ 17.4.2 Kassör
Valberedningen nominerar:
Sten Li
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
Sten presenterar sig och svarar på frågor från
mötet. Han lämnar sedan rummet.
Valberedningen framför sin nominering.
Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Sten Li till sektionskassör 15/16.
§ 17.4.3 Vice Ordförande
Valberedningen nominerar:
Andreas Bågfeldt
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
Andreas presenterar sig och svarar på frågor
från mötet. Han lämnar sedan rummet.
Valberedningen framför sin nominering.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Andreas Bågfeldt till vice sektionsordförande
15/16.
§ 17.4.4 Näringslivsansvarig
Valberedningen nominerar:
Hanna Berggren
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
Hanna presenterar sig och svarar på frågor från
mötet. Hon lämnar sedan rummet.

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Valberedningen framför sin nominering.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Hanna Berggren till näringslivsansvarig i MStyret 15/16.
§ 17.4.5 Utbildningsansvarig
Valberedningen nominerar:
Oscar Holke
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
Oscar presenterar sig och svarar på frågor från
mötet. Han lämnar sedan rummet.
Valberedningen framför sin nominering.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Oscar Holke till utbildningsansvarig i M-Styret
15/16.

§ 17.4.6 Intendent
Valberedningen nominerar:
Viktor Holm
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Viktor presenterar sig och svarar på frågor från
mötet. Han lämnar sedan rummet.
Valberedningen framför sin nominering.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Viktor Holm till Intendent i M-Styret 15/16.

§ 17.4.7 Kommunikationsansvarig
Valberedningen nominerar:
Fabian Melvås
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
Fabian presenterar sig och svarar på frågor från
mötet. Han lämnar sedan rummet.
Valberedningen framför sin nominering.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Fabian Melvås till Kommunikationsansvarig i
M-Styret 15/16.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: flytta § 17.7 Val Sektionsrevisorer till § 17.5.
§ 17.5 Sektionsrevisorer 15/16

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Valberedningen nominerar:
Inga nomineringar
Övriga nomineringar Ordinarie revisor:
Christoffer Stuart
Erika Danielsson
Övriga nomineringar Suppleant:
Emma Lysén
De nominerade presenterar sig och svarar på
frågor från mötet. De lämnar sedan rummet.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Christoffer Stuart och Erika Danielsson till
Ordinarie revisor 15/16 och Emma Lysén till
Revisor suppleant 15/16.

§ 17.6 Rustmästeriet 15/16
§ 17.6.1 Ordförande
Valberedningen nominerar:
Staffan Björkdahl
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
Staffan presenterar sig och svarar på frågor från
mötet. Han lämnar sedan rummet.
Valberedningen framför sin nominering.
Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Staffan Björkdahl till ordförande i Rustmästeriet
15/16.
§ 17.6.2 Kassör
Valberedningen nominerar:
Andreas Johansson
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
Andreas presenterar sig och svarar på frågor
från mötet. Han lämnar sedan rummet.
Valberedningen framför sin nominering.
Johan Bondesson öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Andreas Johansson till kassör i Rustmästeriet
15/16.
§ 17.6.3 Övriga ledamöter
Valberedningen nominerar:
Jens Buss
Maria Börjesson
Ellinor Claesson
Gustav Ljungquist

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Johanna Sigvardsson
Övriga nomineringar:
Jacob Grundén
De nominerade lämnar rummet.
De nominerade kommer in och presenterar sig
en och en samt svarar på frågor från
sektionsmötet och lämnar sedan lokalen.
Valberedningen framför sin nominering.
Johan Bondesson lämnar diskussionen öppen.
Johan Bondesson begär sluten votering.
Sektionsmötet beslutar att: välja Jens Buss,
Maria Börjesson, Ellinor Claesson, Gustav
Ljungquist och Johanna Sigvardsson till
ledamöter i Rustmästeriet 15/16.
§ 17.7 Vice fanbärare 15/16
Valberedningen nominerar:
Julia Eugensson
Anna Rydin
Övriga nomineringar:
Inga nomineringar
De nominerade presenterar sig och svarar på
frågor från mötet.

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Valberedningen framför sin nominering.
Johan Bondesson lämnar diskussionen öppen.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Julia Eugensson och Anna Rydin som
sektionens vice fanbärare 15/16.
§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 19 Under mötet bordlagda frågor

Kanonmotionen
Viktor Holm föredrar motionen.
Malin föredrar styrelsens motionssvar som yrkar
på avslag.
Johan Bondesson lämnar diskussionen öppen.
Sektionsmötet beslutar att: avslå
Kanonmotionen i dess helhet.

§ 20 Josefin

Sektionsordförande Dennis Norman sjunger
Josefin. Det var fint sjungit.

§ 21 Tävling

3e: Sara Marklund, vårblomma
2a: Anton Jansson, solkräm
1a: Elin Sturesson, picknickkit

§ 22 Kvartalets bus

Fiskodlingsbuset
Sektionsmötet beslutar att: utse
Fiskodlingsbuset till kvartalets bus.

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 23 Sektionsvisa

Johan Bondesson tar upp sektionsvisan.

§ 24 Mötets avslutande

Johan Bondesson avslutar mötet 05.00.

Mötesordförande
__________________
Johan Bondesson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Tove Burman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Vakant
§ 17.2 M-ord 14/15
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Övriga ledamöter:
§ 17.3 M-sex 14/15
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Ordförande:
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Vakant
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§ 17.4 M-Styret 14/15
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Kassör:
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Utbildningsansvarig:
Intendent:
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§ 17.5 Rustmästeriet 14/15
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Ordförande:
Kassör:
Övriga ledamöter:
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• Bryter debatt i sakfråga
• Ska avgöras innan sakfråga fortsätter

Ordningsfråga

• Om ett yttrande berör en specifik person
har den rätt till replik direkt efteråt
• En kontrareplik beviljas
• Max en minut
• Kontrakontrareplik beviljas ej

Replik

• Handuppräckning
• Mötesordförande delar ut ordet

Begäran av ordet

• Anmäls muntligt vid beslutet
• Lämnas in skriftligt inom 24 timmar
efter mötet

Protokollsanteckning

• Framställs muntligt och skriftligt

Yrkande

• Behandlas som ordningsfråga
• Bifalls yrkandet läses talarlistan upp och
ytterligare personer kan skriva upp sig
• Upphävande av streck i debatten
hanteras som ordningsfråga

Streck i debatten

Mötesordning

• Måste föredras av någon med
förslagsrätt , annars faller den
• Sektionsstyrelsen lämnar utlåtande
innan allmän debatt

Motion

• Behandlas som ordningsfråga
• Tidslängd ska bestämmas vid bifall

Ajournering

• Anmäls muntligt direkt
• Lämnas skriftligen inom 24 timmar efter
mötet

Reservation mot beslut

Mötesordning

!
Proposition!
2015.04.19!
M.styret!
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!
!

Interpellation!!!
!
Bakgrund!
Bakgrunden!till!denna!proposition!är!att!sektionsstyrelsen!framförde!en!interpellation!på!
maskinteknologsektionens!första!ordinarie!vårmöte,!2015.!En!interpellation!är!en!fråga!som!
kräver!ett!mer!utförligt!svar.!Detta!är!ett!verktyg!som!sektionsstyrelsen!tycker!är!högst!
lämpligt,!dels!för!den!egna!verksamheten!men!också!för!samtliga!av!sektionens!medlemmar.!
Det!är!viktigt!som!verktyg!för!att!kunna!samla!sektionens!åsikter!kring!specifika!frågor!för!att!
i!största!möjliga!mån!kunna!tillgodose!allas!åsikter!och!leda!sektionen!i!en!eftersträvad!
riktning.!!
!!!!!!!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!sektionsstyrelsen!
att#

lägga!till!följande!paragraf!i!stadgan!

Interpellation

6:11

Medlem i maskinteknologsektionen kan skriftligen lämna interpellation till
sektionsstyrelsen senast tre dagar, exklusive mötesdagen, före
sektionsmötet. Interpellation kan ställas till alla delar av sektionens
verksamhet.
Debatt med anledning av interpellation är fri. Sektionsmötet kan vid
behandling av interpellation endast besluta om protokollsanteckning eller
utredning.

!!
!
!
M.Styret!genom!
!
_____________________!
Dennis!Norman!
Ordförande!M.Styret!14/15!
!

Proposition
2015-01-26
M-Styret

Förändrad invalsprocess
Bakgrund
I dagsläget väljs kommittéerna M.A.K., MnollK och MISS in på det tredje ordinarie
sektionsmötet medan M-sex och Rustmästeriet väljs in på det fjärde ordinarie
sektionsmötet. För att möjliggöra tidigare och bättre samarbeten samt bättre
sammanhållning anser sektionsstyrelsen att det hade gynnat sektionen om dessa fem
kommittéer väljs in på samma möte, det tredje ordinarie sektionsmötet.
Propositionen bygger på enkäter angående inval som skickats ut till samtliga
sektionsfunktionärer, samt intervjuer med de föreningar som kände sig berörda. De berörda
föreningarna gav övervägande positiv respons på att ha ett gemensamt inval under SM3.
Denna ändring möjliggör att tack-kalas och teambuilding kan hållas på samma tillfälle, vilket
skapar en bättre sammanhållning mellan sektionsaktiva. Även utbildningar, så som
föreningsutbildningar och kassörsutbildningar, och uppstarten av de olika råden, så som
sponsorråd och kassörsråd, kan ske vid ett tillfälle, vilket säkerställer att samma information
ges, samt att samtliga inblandade får samma förutsättningar. Om kommittéerna väljs in
enligt propositionen har MARM varit invalda i tre läsperioder och har stor erfarenhet att
dela med sig av, vilket överlag gagnar sponsringsarbetet på sektionen. Förändringen medför
även att sektionsstyrelsen kan vara ett större stöd för nya kommittéer. Detta är en
förbättring jämfört med nuvarande situation då sektionsstyrelsen väljs in på det senare
mötet vilket innebär att den samt två kommittéer är nya samtidigt. Sektionen gynnas även
då arbetet med mottagningen kan startas mycket tidigare i och med att fler arrangerade
kommittéer är invalda och kan påbörja arbetet tidigare. Detta gör att MnollK har bättre
förutsättningar att arrangera en väl fungerade mottagning.
Förändringen möjliggör att sektionsmedlemmar som tidigare varit aktiva i en kommitté kan
lättare söka en annan kommitté efterföljande år. Vidare kommer dessa fem berörda
kommittéer hålla i aspning samtidigt vilket innebär att man har större möjlighet att söka
samt aspa den förening man är mest intresserad av, då man får information om alla
kommittéer samtidigt och kan jämföra samtliga dessa kommittéer.
Problematiken som skapas i och med att det är fler personer som ska väljas in på samma
möte kan åtgärdas i och med att det dels är fler i valberedningen som kan hålla i intervjuer
med sökande, samt att ett invalskalas kan hållas i en större lokal, och arrangeras av
avgående kommittéer.
Konkret innebär förändringen för berörda kommittéer:
MnollK: Kan påbörja arbetet med mottagningen tidigare då merparten av de
föreningar och kommittéer som är med och arrangerar mottagningen är
invalda tidigare.
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M-sex: Kan vara med och uppleva en bal som invald i M-sex innan man själv
arrangerar den vilket gör att man har större förståelse för hur en bal ska gå till,
och vad som gör den lyckad.
Rustmästeriet: Verksamheten påverkas inte av förändringen utöver tidigare
nämnda aspning.
M.A.K.: Verksamheten påverkas inte av förändringen utöver tidigare nämnda
aspning.
MISS: Verksamheten påverkas inte av förändringen utöver tidigare nämnda
aspning.

Genomförande
I övergångsperioden kommer de sittande i kommittéerna Rustmästeriet och M-sex att sitta i
tre läsperioder. Dock kommer sektionsstyrelsens vidare arbete med överlämningar innebära
att man är mer närvarande och aktiv, även om det finns nyinvalda i kommittéen. Då
förändringen innebär att det är fler kommittéer som håller i aspning samtidigt har
sektionsstyrelsen bifogat ett förslag på aspschema för att illustrera hur aspningen skulle
kunna genomföras.
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Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar sektionsstyrelsen
att under paragraf §6:5 “Vårmöte 1” i stadgan ändra
från:
Det åligger sektionsmötet att:
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 MnollK
o M.A.K.
o MISS
o XP
o M-sex
o Rustmästeriet
välja ordförande i årets:
o MGK
övriga ledamöter i MGK väljs in av sektionsstyrelsen
vartannat år välja sektionens inspektor
M-Styret genom

_____________________
Malin Settergren
Vice Ordförande M-Styret 14/15

_____________________
Alexander Malmberg
Intendent M-Styret 14/15
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Förslag på aspningsschema
Lp 2 Mån

Tis

Ons

LV 1 Aspintro MISS
LV 2 M-sex
LV 3

SM

LV 4 Rustet
LV 5

XP

Tor
Pubrunda/Rustet

Galliska

Galliska

MAK

MnollK

Jubileum

Stenhårt

MISS/MAK
MnollK

MAK

Sön

Festu

Summa Aspar
2

Galliska 2
2
XP

M-sex/Rustet
M-sex

MnollK

Lör

XP

LV 6 MISS
LV 7

Fre

3
3
2
2
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Styrelsens!uppbyggnad!
Bakgrund!
Maskinteknologsektionens styrelse, kallat M-styret består i dagsläget av
sektionsordförande, vice sektionsordförande, sektionskassör samt övriga ledamöter.
Övriga ledamöter förtecknas i reglementet och består av utbildningsansvarig,
näringslivsansvarig, kommunikationsansvarig och intendent.
Utvärdering av nuvarande struktur har på ett grundligt och genomarbetat sätt genomförts
sedan starten av verksamhetsåret 14/15. Strukturen har utvärderats genom
undersökning av tidigare verksamhetsår och jämförelser med andra sektioner och kåren.
Detta arbete ligger till grund för följande resultat där en rad problem har framkommit:
•
•
•
•

Hög arbetsbelastning på utskottsordförande
Utskottsordförande kan inte ägna sig åt det som dem borde fullt ut.
Det strategiska arbetet har blivit lidande.
Nuvarande struktur är inte lämpad för att växa utan att bli ineffektiv.

Det har under de senaste åren framkommit allt tydligare att arbetsbelastningen är väldigt
hög på utskottsordförandena. De leder och driver var sitt utskott och dess dagliga
verksamhet. Utöver detta har de en post i sektionsstyrelsen där de måste arbeta
strategiskt med beslut, äskningar, beredning av val mm, uppgifter som i många fall inte
alls korresponderar med det primära arbetet, att leda sitt utskott.
M-styret har dessutom för mycket operativt arbete på sitt bord som till exempel
Sångbokssittning, Masterpub, Maskinaredagen och Sektionsaktivas dag. Det har medfört
att strategiska arbetet blivit lidande. Kontinuitet och långsiktighet är ett område som
ständigt behöver förbättras för sektionen samtidigt som det planeras att utöka
sektionsverksamheten där vi idag har brister. Exempel på sådana brister är
alumniverksamhet samt att ta hand om internationella- och masterstudenter.
Strukturella förändringar inom styrelsen medför vissa organisatoriska förändringar för att
säkerställa långsiktighet och att arbetsbelastningen hamnar på en rimlig nivå för alla
parter inom M-styret. Nuvarande struktur är inte lämpad för att växa, utan att bli ineffektiv
och tungrodd.
Vi ser en stor vinning i att utveckla utbildnings- och näringslivsansvarigs poster till var sin
enhet. En enhet kommer bestå av två personer, en med operativ roll som ordförande i
utskottet och en med strategisk roll i styrelsen. Föreslagen förändring kommer totalt att
koncentrera arbetet och minska arbetsbelastningen på såväl utskottsordföranden som
ansvariga i sektionsstyrelsen, vilket även gagnar styrelsens gemensamma strategiska
arbete.
Rödmarkerat- är borttaget från proposition på SM3, 2015 och Grönmarkerat – är tillagt
sedan förra propositionen (gäller endast reglementesändringar, vilket det ej beslutades
om på SM3).
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Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!sektionsstyrelsen:!

Del!1!–!Särskilja!ansvariga!och!utskottsordföranden!
!

att#

i!Reglementet!under!Åliggande!9:3!ändra!från:!

!

!

Sektionsstyrelsens!ordförande!åligger!att:!
•!leda,!fördela!och!samordna!sektionsstyrelsens!
arbete.!
•!vid!sektionsmöte!sjunga!Josefin.!
Sektionsstyrelsens!ordförande!har!full!insyn!i!sektionens!alla!
organ!och!rätt!att!deltaga!i!deras!möten!med!yttrande!och!
förslagsrätt.!
Sektionsstyrelsens!vice!ordförande!åligger!att:!
•!vid!ordförandens!förfall!träda!in!i!dennes!ställe.!
•!vara!ansvarig!för!sektionens!interna!kontakter.!
•!vara!festansvarig!vid!sektionen.!
Sektionsstyrelsen!kassör!åligger!att:!
•!fortlöpande!sköta!sektionens!räkenskaper!och!
bokföring.!
Sektionsstyrelsens!utbildningsansvarig!åligger!att:!
•!vara!ordförande!i!Utbildningsutskottet.!
Sektionsstyrelsens!näringslivsansvarig!åligger!att:!
•!vara!ordförande!i!Arbetsmarknadsutskottet.!
Sektionsstyrelsens!kommunikationsansvarig!åligger!att:!
•!ansvara!för!underhåll!och!uppdatering!av!
sektionens!hemsida.!
•!ansvara!för!kommunikation!med!sektionens!
medlemmar.!
Sektionsstyrelsens!Intendent!åligger!att:!
•!ansvara!för!att!sektionsbilen!Bruno!är!i!brukbart!
skick,!dess!uthyrning!och!dess!ekonomi.!
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•!ansvara!för!den!långsiktiga!utvecklingen!av!
sektionens!materiella!tillgångar,!såsom!Bruno!och!
Winden.!
Sektionsstyrelsen!åligger!att:!
•!verka!för!sammanhållningen!mellan!
sektionsmedlemmarna!och!ta!tillvara!deras!
gemensamma!intressen.!
•!planera!sektionens!framtida!inriktning!och!
verksamhet.!
•!representera!sektionen!och!föra!dess!talan.!
•!aktivt!deltaga!i!kårens!utskott.!
•!övervaka!arbetet!i!utskott!och!kommittéer.!
!

!

till:!

!

!

Sektionsstyrelsens!ordförande!åligger!att:!
•!leda,!fördela!och!samordna!sektionsstyrelsens!
arbete.!
•!vid!sektionsmöte!sjunga!Josefin.!
Sektionsstyrelsens!ordförande!har!full!insyn!i!sektionens!alla!
organ!och!rätt!att!deltaga!i!deras!möten!med!yttrande!och!
förslagsrätt.!
Sektionsstyrelsens!vice!ordförande!åligger!att:!
•!vid!ordförandens!förfall!träda!in!i!dennes!ställe.!
•!vara!ansvarig!för!sektionens!interna!kontakter.!
•!vara!festansvarig!vid!sektionen.!
Sektionsstyrelsen!kassör!åligger!att:!
•!fortlöpande!sköta!sektionens!räkenskaper!och!
bokföring.!

!

!

!
!
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Sektionsstyrelsens!utbildningsansvarig!åligger!att:!
•!vara!ordförande!i!Utbildningsutskottet!
•
•

ansvara!för!och!leda!det!strategiska!arbetet!inom!
utbildningsfrågor!
sammanträda!med!utbildningsutskottets!
ordförande!

Sektionsstyrelsens!näringslivsansvarig!åligger!att:!
•!vara!ordförande!i!Arbetsmarknadsutskottet.!
•
•

ansvara!för!och!leda!det!strategiska!arbetet!inom!
arbetsmarknadsfrågor!
sammanträda!med!arbetsmarknasutskottets!
ordförande!

Sektionsstyrelsens!kommunikationsansvarig!åligger!att:!
•!ansvara!för!underhåll!och!uppdatering!av!
sektionens!hemsida.!
•!ansvara!för!kommunikation!med!sektionens!
medlemmar.!
Sektionsstyrelsens!Intendent!åligger!att:!
•!ansvara!för!att!sektionsbilen!Bruno!är!i!brukbart!
skick,!dess!uthyrning!och!dess!ekonomi.!
•!ansvara!för!den!långsiktiga!utvecklingen!av!
sektionens!materiella!tillgångar,!såsom!Bruno!och!
Winden.!
Sektionsstyrelsen!åligger!att:!
•!verka!för!sammanhållningen!mellan!
sektionsmedlemmarna!och!ta!tillvara!deras!
gemensamma!intressen.!
•!planera!sektionens!framtida!inriktning!och!
verksamhet.!
•!representera!sektionen!och!föra!dess!talan.!
•!aktivt!deltaga!i!kårens!utskott.!
•!övervaka!arbetet!i!utskott!och!kommittéer.!
!
!
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#
#
att!

i!Reglementet!under!Verksamhet!10:2!ändra!från:!

!

!

Utskott!åligger!att:!
•!Sammanträda!när!verksamheten!så!fordrar.!
Instruktioner!för!utskotten!och!dess!ledamöter!fastställs!av!
sektionsstyrelsen.!
Verksamheten!drivs!på!ideell!basis.!Dock!skall!det!finnas!ett!visst!
utrymme!för!ersättning!i!form!av!representation.!
Medlem!som!motverkar!utskottets!arbete!eller!ej!accepterar!dess!
åligganden!kan!uteslutas!efter!beslut!av!sektionsstyrelsen.!

!

till:!!

!

!

Utskott!åligger!att:!
•!Sammanträda!när!verksamheten!så!fordrar.!

!

!

Utskottsordförande!åligger!att:!

!

!

!

•!Vara!sektionsstyrelsen!behjälplig.!
•!Sammanträda!med!och!kontinuerligt!uppdatera!
sektionsstyrelsen!styrelsens!ansvarige.!
•!Samverka!med!styrelsens!ansvarige!i!strategiskt!
arbete.!!

Instruktioner!för!utskotten!och!dess!ledamöter!fastställs!av!
sektionsstyrelsen.!
Verksamheten!drivs!på!ideell!basis.!Dock!skall!det!finnas!ett!visst!
utrymme!för!ersättning!i!form!av!representation.!
Medlem!som!motverkar!utskottets!arbete!eller!ej!accepterar!dess!
åligganden!kan!uteslutas!efter!beslut!av!sektionsstyrelsen.!
#

#

!
!
att!

!
Proposition!
2015.03.27!
M.Styret!
!
I!Stadgan!under!Vårmöte!2!6:6!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!kommittéer!för!
vilka!inte!annat!valtillfälle!stadgas.!
!

!

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!ordförande!i!utskotten!
o!kassör!i!MARM!
o!sektionsrevisorer!
o!ordförande,!kassör!samt!övriga!
ledamöter!i!sektionens!kommittéer!för!
vilka!inte!annat!valtillfälle!stadgas.!

!
#

#

!
Proposition!
2015.03.27!
M.Styret!
!

!
!
att!

i!stadgan!under!Utskott!10:1!ändra!från!

!
!
!

!
!
!

!!

Till:!

!
!
!

!
!
!

För!beredning!och!handläggning!av!speciella!frågor!har!!
sektionsstyrelsen!till!sitt!förfogande!utskott.!Utskottsordförande!
sitter!i!sektionsstyrelsen.!
För!beredning!och!handläggning!av!speciella!frågor!har!!
sektionsstyrelsen!till!sitt!förfogande!utskott.!Utskottsordförande!
sammanträder!med!sektionsstyrelsen.!
!

att#

Utbildningsansvarig!är!även!ordförande!i!utbildningsutskottet!under!
verksamhetsåret!2015/2016.!!

att#

Näringslivsansvarig!är!även!ordförande!i!arbetsmarknadsutskottet!under!
verksamhetsåret!2015/2016.!

!
!
!
!
!

!

!!
!
!
!

!
!

!

!
Proposition!
2015.03.27!
M.Styret!
!

!
!

!
Del!2!–!Sektionsstyrelsens!råd!
!
att!

i!Stadgan!under!Rådgivande!organ!9:13!ändras!från:!
Sektionsstyrelsen!har!till!sitt!förfogande!ordföranderådet.!
Ordföranderådet!skall!vara!sektionsstyrelsen!behjälpligt.!

!

att#

!
till:!!

Sektionsstyrelsen!har!till!sitt!förfogande!råd,!vilka!är!förtecknade!i!
reglementet.!!

!

Råden!skall!vara!sektionsstyrelsen!behjälpliga.!

i!Reglementet!under!Rådgivande!organ!9:4!ändras!från:!
Ordföranderådets!ledamöter!är!förutom!sektionsstyrelsen!
samtliga!ordföranden!i!sektionens!kommittéer!och!
medlemsföreningar!samt!chefredaktören!i!M.ord.!
till:!
!

!

!

De!rådgivande!organen!är:!

!

!

•!Ordföranderådet!

!

!

•!Kassörsrådet!

Ordföranderådets!ledamöter!är!förutom!sektionsstyrelsen!!
samtliga!ordföranden!i!sektionens!kommittéer,!utskott#och!!
medlemsföreningar!samt!chefredaktören!i!M.ord.!
!
Kassörsrådet!är!förutom!sektionens!kassör!samtliga!kassörer!i!!!!
sektionens!kommittéer,!medlemsföreningar!och!utskott.!
!

!

!

!
Proposition!
2015.03.27!
M.Styret!
!

!
!

!
Del!3:!.!Sektionsstyrelsen!åligganden!och!beslutanderätt!
att#
#

i!Reglementet!under!Åliggande!fort.!9:3!ändra!från:!
!
•!handha!sektionens!stadgar,!reglementen!och!instruktioner,!vaka!
över!deras!efterlevnad!och!tillse!att!de!är!aktuella.!
•!tillse!att!vid!beslutande!styrelsemöte!protokoll!upprättas!och!
justeras!inom!7!dagar.!
•!lämna!ett!budgetförslag!till!första!ordinarie!höstmöte.!
•!fastställa!sektionskommittéers!budget!för!nästkommande!
verksamhetsår.!

!

till:!
•!handha!sektionens!stadgar,!reglementen!och!instruktioner,!vaka!
över!deras!efterlevnad!och!tillse!att!de!är!aktuella.!
•!tillse!att!vid!beslutande!styrelsemöte!protokoll!upprättas!och!
justeras!inom!7!dagar.!
•!lämna!ett!budgetförslag!till!första!ordinarie!höstmöte.!
•!fastställa!sektionskommittéers!budget!för!nästkommande!
verksamhetsår.!
•!tillsätta!arbetsgrupper!för!tidsbegränsade!projekt!

!
att!

i!Stadgan!under!Beslutförhet!9:6!ändra!från:!
Sektionsstyrelsen!är!beslutför!när!minst!hälften!av!ledamöterna!
är!närvarande.!

!

till:!
Sektionsstyrelsen!är!beslutför!när!minst!hälften!av!alla!ledamöter!
är!närvarande!inkluderat!2/3!av!ordförande,!vice!ordförande!och!
kassör.!!

M.Styret!genom!
!
_____________________!
Dennis!Norman!
Ordförande!M.Styret!14/15!

Styrelsens)uppbyggnad)

M1styret)består)av:))
Ordförande)
Vice)Ordförande/SAMO))
Kassör))
Intendent))
Kommunika9onsansvarig)
Utbildningsansvarig)–)Ordförande)MUU)
Näringslivsansvarig)–)Ordförande)MARM)

Hur)ser)det)ut)idag?))

Styrelsens)uppbyggnad)

M1styret)består)av:))
Ordförande)
Vice)Ordförande/SAMO))
Kassör))
Intendent))
Kommunika9onsansvarig)
Utbildningsansvarig)
Näringslivsansvarig)

Hur)önskas)det)a5)det)ser)ut?))

Ordförande)MUU)
Ordförande)MARM)

Styrelsens)uppbyggnad)

Ordf)

M>Styret)

VO)
Kassör)

Int)
Kom)

MUU>
ordf)

UA)

MARM>)
ordf)

NA)

Maskinteknologsek8onens)styrelse)
“Sek8onsstyrelsen”)

Arbetsmarknadsenheten)
Utbildningsenheten)

Ordf)

M>Styret)

VO)
Kassör)

Int)
Kom)

MUU>
ordf.)

MasterU)
>ordf.)

UA)

MARM>)
ordf.)

AlumnU
>ordf.)

NA)

Maskinteknologsek8onens)styrelse)
TillsäAa)ﬂer)utskoA)

Arbetsmarknadsenheten)
Utbildningsenheten)

Ordf)

M>Styret)

VO)
Kassör)

Int)
Kom)

VO)
MUU)

UA)+)
MUU>
ordf.)

VO)
MARM)

NA)+)
MARM>
ordf.)

Maskinteknologsek8onens)styrelse)
Övergångsåret)

Arbetsmarknadsenheten)
Utbildningsenheten)

Hur)kan)vi)garantera)långsik8gt)
tänkande)och)kon8nuitet?))

• Utsko5sordförande)
o Sammanträda)och)uppdatera)ansvarig)I)
styrelsen)
o Egen)invalspunkt)
)

• Ansvarig)i)styrelse)
o Ansvara)för)och)leda)det)strategiska)arbetet)
o Sammanträda)med)utskoAsordförande)i)
aktuellt)utskoA)
)

Ändring)av)styrdokument)

•

Rådgivande)organ)
o Stadgeändring:)(9:13))
o )Från:Sek8onsstyrelsen)har)8ll)siA)förfogande)
)ordföranderådet.)
o )Till:)Sek8onsstyrelsen)har)8ll)siA)förfogande)råd,)vilka)
)är)förteknade)i)reglementet.)Råden)skall)vara)
)sek8onsstyrelsen)behjälpliga)
o Reglementesändringen:)Sek8onens)råd)är:)
o Ordföranderådet))
o Kassörsrådet.))
o Kassörsråd)skall)skrivas)in)i)reglementet)likt)
ordföranderådet)

Ändring)av)styrdokument)

o Från)sek8onsstyrelsens)sida)kommer)det)bli)eA)
ru8nbasserat)arbetssäA)aA)utse)arbetsgrupper)
o Arbetsgrupper)kommer)inom)givna)ramar)och)
under)prioriterade)områden)uXöra)speciﬁk)
uppgiZ.))

Arbetsgrupper)

!
Proposition!
2015.04.19!
M.styret!
!

!
!

Utbildning!i!alkohollagen!!!
!
Bakgrund!
För!att!maskinteknologsektionen!skall!kunna!söka!tillstånd!för!att!arrangera!
alkoholrelaterade!arrangemang!så!som!pubrundan!behöver!en!person!bli!tillståndshavare!
för!sektionen.!För!att!kunna!bli!tillståndshavare!behöver!ett!prov!i!alkohollagen!avklaras.!
Detta!prov!upprättades!2010!och!sedan!dess!har!det!varit!sektionsordförandes!uppgift!att!
årligen!klara!detta!prov!på!tillståndsenheten.!De!tre!senaste!åren!har!sektionsordförande!
kuggat!första!försöket.!Varje!provtillfälle!kostar!1200!kr,!vilket!betyder!att!varje!misslyckat!
prov!blivit!en!onödig!kostnad.!Det!enda!verktyget!som!sektionsordförande!på!maskin!har!till!
sitt!förfogande!är!själva!alkohollagen,!och!det!är!inte!alldeles!lätt!att!läsa!på!en!lag!utan!att!
ha!studerat!till!jurist.!Därför!föreslås!en!internetbaserad!utbildning!för!sektionsordförande.!
Tanken!är!inte!att!denna!utbildning!skall!ske!varje!år!utan!att!material!skall!dokumenteras!av!
sektionsordförande!15/16!för!att!kunna!användas!av!kommande!ordföranden!tills!
utbildningsmaterialet!anses!inaktuellt,!dock!är!rekommendationen!att!förnya!
utbildningsmaterialet!mindre!än!vart!5:e!år.!I!utbildningsmaterialet!som!kommer!från!
Restaurangutbildarna!och!kostar!1500!kr!ingår!pedagogisk!teori!samt!övningsprov!med!
frågor!och!svar.!!!!!!!!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!sektionsstyrelsen!
att#

sektionen!bekostar!en!internetbaserad!utbildning!i!alkohollagen!från!
Restaurangutbildarna,!på!en!summa!av!1500!kr!till!sektionsordförande!15/16.!!

att#

sektionsordförande!15/16!ansvarar!för!att!säkerställa!att!kommande!
sektionsordförande!får!användning!av!bekostad!utbildning.!!!!

!
M.Styret!genom!
!
_____________________!
Dennis!Norman!
Ordförande!M.Styret!14/15!
!

!
Proposition!
2015.01.17!
M.styret!
!

!
!

Antal!ledamöter!Valberedningen!
!
Bakgrund!
Maskinteknologsektionens!stadga!begränsar!antalet!ledamöter!i!Valberedningen!till!sex!
övriga!ledamöter!utöver!valberedningens!ordförande.!Vid!årsskiftet!till!2015!hade!
valberedningen!fått!in!rekordmånga!ansökningar!till!sektionsaktiva.poster!att!väljas!in!på!
vårens!första!sektionsmöte,!SM3.!Över!hundra!stycken!intervjuer!skulle!beredas!av!
valberedningen!under!6!påföljande!dagar!med!start!måndagen!läsvecka!1.!
Arbetsbelastningen!var!alldeles!för!stor!för!valberedningen!att!under!en!vecka!kunna!bereda!
och!hålla!intervjuer!i!den!omfattningen!som!uppkom.!Det!är!inte!hållbart!att!reglera!antalet!
till!ett!ojämnt!antal!som!endast!skapar!möjligheter!till!två!grupperingar!inom!
valberedningen.!För!att!de!ska!kunna!hantera!mängden!intervjuer!behöver!valberedningen!
kunna!bilda!tre!grupperingar!som!kan!hålla!intervjuer!samtidigt.!!!!!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!sektionsstyrelsen!
att#

Ändra!stadgan,!första!stycket!i!paragraf!7.2!från!!

Sammansättning

7:2

Valberedningen skall bestå av en ordförande samt högst sex
övriga ledamöter tillhörande sektionen.

7:2

Valberedningen skall bestå av en ordförande samt högst åtta
övriga ledamöter tillhörande sektionen.

!Till!
Sammansättning
!
M.Styret!genom!
!
_____________________!
Dennis!Norman!
Ordförande!M.Styret!14/15!
!

Motion
2015-02-26
Viktor Holm

En kanonmotion!
Bakgrund
Maskinsektionen fyller i år 150 år och detta ska förstås firas med pompa och ståt på diverse
sätt, bl.a. genom en jubileumsbankett. För att verkligen betona att detta är en oerhört
ärofylld tillställning bör det välkomnas på bästa sätt, och finns det något bättre sätt för detta
än att skjuta salut. Det här innebär att man till maskinsektionen behöver införskaffa
modellkanoner, eller salutkanoner, för att kunna salutera högtidliga tillfällen. För att detta
ska kunna genomföras på ett kontrollerat och säkert sätt måste någon hållas ansvarig för
hantering och avfyrande av dessa salutkanoner. Denna motion ämnar tillsätta en ny
funktionärspost för sektionen utöver den befintliga posten som fanbärare. Kanonerna bör
inte ses som knutna till just jubileumsbanketten utan kan med fördel användas på andra mer
eller mindre högtidliga tillställningar som t.ex:
•

Vårbalen

•

Mottagningen

•

Maskinaredagen

•

Sångbokssittning

Jag har kontaktat polismyndigheten för att undersöka behovet av ett tillstånd vid skjutning,
för att allt ska ske korrekt. Svaret blev att tillstånd måste sökas vid skjutning i tätbebyggt
område, bl.a. Chalmersområdet, och denna ansökan kostar då 700 kr per ansökan oavsett
om tillstånd beviljas eller ej. Vid skjutning på icke offentliga områden där ingen fara finns att
skada eller störa andra krävs inget tillstånd. Ett sådant ställe är t.ex. det slott där M-sex hade
vårbal I fjol.
Namn på denna nya post är inte bestämt ännu men exempel på namn är:
•

”Artillerist/Kanonoperatör av Maskinsektionens 1:a regemente”.

•

“Artillerist”

Motion
2015-02-26
Viktor Holm

Budgetkalkyl
Alt.1 Komplett Salutkanon stor, modell AG
http://www.cgnord.se/sida809.html
Kostnader
Kanon

5000 kr exkl. moms
Driftkostnader/gång

Polistillstånd
Salutskott

700 kr
66 kr

Summa

6250 kr + ev 766 kr/gång

Totalt

6250 kr + ev 766 kr/gång

Alt 2. Införskaffa endast eldrör och bygga egen ställning
Samma modell och hemsida som ovan.
Kostnader
Kanon
Ställning

2950 kr exkl. moms
Ca. 100-300 kr?
Driftkostnader/gång

Polistillstånd
Salutskott

700 kr
66 kr

Summa

3988 kr + ev 766 kr/gång

Totalt

3988 kr + ev 766 kr/gång

Att summan ev kommer att kosta 700 kr per gång för ett polistillstånd beror på vart man
skjuter. Om skjutningen sker i bebyggt område måste ett sådant tillstånd sökas, men man
slipper detta om man befinner sig där man inte kan störa någon med sitt skott.

Motion
2015-02-26
Viktor Holm

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären
att

i maskinsektionens reglemente Kapitel 5 ändra punkt 5:1 från:

Övriga funktionärer

5:1

Sektionens funktionärer är:
•

Fanbärare

Till:
Övriga funktionärer

att

Sektionens funktionärer är:
•

Fanbärare

•

Artillerister

i maskinsektionens reglemente Kapitel 5 lägga till punkt 5:1b:

Artillerister

Att

5:1

5:1b Artilleristernas ekonomi är en del av styrelsens och sköts av
sektionens kassör.

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 5000
kr för ett inköp av en modellkanon att skjuta salut med.

Motionärer genom

_____________________
Viktor Holm

!
Motionssvar!
2015/04/18!
Malin!Settergren!
!

!
!

Motionssvar!/!Kanonmotion!!
!
Bakgrund!
Maskinteknologsektionens!styrelse!tycker!att!motionen!är!en!kul!idé,!men!att!det!inte!
kommer!att!användas!i!stor!utsträckning.!Då!kostnaden!för!tillståndet!per!gång!är!väldigt!hög!
känner!vi!att!användningen!blir!begränsad.!Även!förvaring!av!kanonen!kan!bli!problematisk,!
då!den!kräver!svartkrut,!vilket!inte!får!förvaras!nära!kanonen,!och!eventuellt!måste!förvaras!i!
en!speciell!förvaringsbox.!Sedan!är!även!säkerheten!ett!problem,!vid!avfyrningen!av!kanonen!
då!det!innebär!en!risk!både!för!artillerist!och!åskådare.!De!pengar!som!kanonen!kostar!i!
driftskostnad!kan!vid!arrangemang!även!läggas!på!något!som!är!mer!gynnande!för!gemene!
teknolog.!!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!sektionsstyrelsen!
att!

avslå!motionen!i!sin!helhet!

!
M/Styret!genom!
!
_____________________!
Malin!Settergren!
Vice!Ordförande!M/Styret!14/15!
!

!
!

!
Kortläsarmotion!
2015103104!
Oskar!Salonen!
!

!

Kortläsarmotion!
!
Bakgrund!
Allt!sedan!M1Winden!flyttade!ner!från!vinden!runt!2005!har!en!ständigt,!ibland!halvt!
stillastående,!utveckling!skett!av!Winden!på!entrévåningen.!För!att!göra!Winden!mer!
attraktiv!och!välkomnande!för!gemene!maskinteknolog!krävs!denna!ständiga!utveckling!av!
sektionslokalen.!Ett!problem!är!dock!att!göra!större!investeringar!till!inköp!av!permanent!
ljud,!lampor!osv!idag!hindras!då!vem!som!helst!som!läser!på!Chalmers!kan!ta!sig!in!i!Winden!
24!timmar!om!dygnet!och!en!stor!stöldrisk!föreligger.!Ett!exempel!på!detta!är!när!ett!externt!
företag!satte!in!en!kaffemaskin!i!Winden!våren!2013.!Den!stod!där!endast!i!tre!veckor!och!
plockades!bort!då!den!blivit!länsad!på!pengar!och!förstörd!hela!fyra!gånger!under!denna!tid.!
Stölderna!i!våra!föreningslokaler!har!även!dem!ökat!under!de!senaste!åren.!Därför!anser!
motionären!att!det!bör!sättas!in!kortläsare!till!Winden.!Förslagsvis!på!två!av!tre!dörrar!och!
att!den!tredje!dörren!endast!går!att!öppna!inifrån.!!
Hur!ska!man!då!lösa!problem!som!kan!uppstå!med!att!inte!alla!kommer!in!i!Winden?!
Dörrarna!skulle!kunna!vara!öppna!under!lunchtid!så!att!alla!kan!komma!in!och!värma!mat!
osv.!Ett!annat!problem!som!kan!uppstå!är!att!det!inte!finns!någon!naturlig!lunchplats!för!
övriga!studenter!i!maskinhuset!med!då!bör!man!enligt!motionären!föreslå!att!programmet!
köper!in!mikrovågsugnar,!bygger!om!Omega!och!sätter!in!dem!där.!Då!skapas!ett!sådant!
utrymme!som!de!flesta!andra!program!har!i!anslutning!till!sina!lokaler.!!
Tidigare!har!undersökningar!gjorts!för!att!sätta!in!kortläsare!men!detta!har!verkat!väldigt!
dyrt.!Då!pengar!finns!i!Windenfonden!som!inte!kan!användas!till!investeringar!för!att!det!
som!investeras!riskerar!att!bli!stulet!(något!slags!moment!22!uppstår!i!detta!resonemang…)!
så!bör!det,!trots!att!det!är!dyrt!läggas!pengar!på!kortläsare.!
Undersökningar!bör!göras!om!hur!Winden!ska!vara!öppen!under!dagarna!samt!ifall!det!kan!
vara!aktuellt!med!permanent!tillstånd!i!Winden!då!den!är!låst.!Detta!kan!underlätta!väldigt!
mycket!när!det!gäller!att!hålla!pub!och!liknande!vilket!i!förlängningen!skulle!bidra!till!ett!mer!
attraktivt!och!livfullt!sektionsengagemang!på!Maskinteknologsektionen.!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!motionären!

!
Kortläsarmotion!
2015103104!
Oskar!Salonen!
!

!
!

att#
M1styret!undersöker!möjligheterna!att!sätta!in!kortläsare!till!sektionslokalen!
M1Winden.!!
att#
Det!sätts!undan!maximalt!50tkr!till!införskaffande!och!installation!av!
kortläsarna.!!
att#
M1styret!ser!till!att!kortläsarna!blir!verklighet!innan!hösten!2015!ifall!det!går!att!
få!till!under!det!maximala!beloppet.!
!
!
!
!
_____________________! !
Oskar!Salonen!M10!

!

!

!
Motionssvar!
2015/04/01!
Sektionsstyrelsen!
!

!
!

Motionssvar!–!Kortläsare!
!
Bakgrund!
Maskinteknologsektionens!styrelse!tycker!liksom!motionären!att!det!är!tråkigt!att!saker!blir!
snodda!i!Winden!och!ser!också!behovet!av!kortläsare!till!sektionslokalen.!
Motionären!hävdar!att!pengar!från!Windenfonden!inte!kommer!att!kunna!användas!förrän!
kortläsare!har!installerats!då!nya!materiella!investeringar!riskerar!att!bli!stulna!och!att!detta!
är!ett!argument!för!att!kortläsare!bör!köpas!trots!att!det!är!väldigt!dyrt.!Detta!stämmar!inte!
då!de!planerade!inköpen!framöver!är!fasta!saker!som!till!exempel!nytt!golv!och!en!burinlåst!
musikanläggning.!
Motionären!vill!vidare!öronmärka!50!000!kronor.!Detta!utan!något!underlag!för!vad!det!
faktiskt!kostar.!Innan!man!vet!mer!om!kostnader!känns!det!dumt!att!öronmärka!en!specifik!
summa.!
Under!nästa!år!kommer!Chalmers!att!byta!kortläsare!i!hela!maskinhuset.!Vi!har!varit!i!
kontakt!med!ansvarig!på!Chalmers!som!har!flaggat!för!att!det!vid!bytet!skulle!finnas!chans!
att!få!kortläsare!installerade!till!lägre!pris.!
Dessutom!ser!styrelsen!att!den!instans!som!ska!gå!vidare!med!detta!är!arbetsgruppen!
Windengruppen,!då!de!har!ansvar!för!den!övergripande!planering!och!utveckling!av!Winden.!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!sektionsstyrelsen!
att#

avslå!motionen!–!Kortläsare!

att#

Arbetsgruppen!Windengruppen!får!i!uppgift!att!undersöka!om!det!är!möjligt!
att!få!kortläsare!installerade!i!Winden!i!samband!med!att!Chalmers!byter!
kortläsare!i!maskinhuset.!!

att#

Windengruppen!ska!informera!sektionsmötet!på!SM1!2015!hur!
undersökningen!fortlöper.!

M/Styret!genom!
_____________________!
Erik!Kvarnström!
Kommunikationsansvarig!M/Styret!14/15!

!
Sångbokssittningsmotion!
2015103105!
Oskar!Salonen!
!

!
!
!

Sångbokssittningsmotion!
!
Bakgrund!
Sångbokssittningen!har!under!de!senaste!fem!åren!varit!ett!trevligt!och!mycket!uppskattat!
evenemang!på!sektionen.!Det!är!i!dagslägen!ett!arrangemang!som!anordnas!utav!M1styret.!
Då!M1styret!har!som!mål!att!jobba!mindre!operativt!och!mer!strategiskt!bör!detta!
arrangemang!enligt!motionären!vara!något!som!någon!av!”källarföreningarna”!bör!göra!
istället,!så!varför!hjälps!de!alla!inte!bara!åt!med!detta?!!
Nästa!år!kommer!alla!föreningarna!i!källaren!väljas!in!samtidigt!i!februari.!För!att!stärka!
deras!sammanhållning!internt!och!externt!mot!sektionens!medlemmar!så!bör!de!direkt!göra!
något!tillsammans.!!
Övergripande!panering!så!som!bokning!av!lokal!osv!bör!iaf!första!året!fortsätta!att!skötas!av!
styrelsen,!för!att!detta!inte!ska!falla!mellan!stolarna,!och!förmedlas!via!ordförrådet!till!
föreningarna!som!är!med!och!arrangerar.!Detta!gör!att!föreningarna!får!en!snabblektion!i!att!
ordna!sittning!när!de!går!på,!de!lär!känna!varandra!väl!och!M1styret!slipper!ordna!lika!
mycket!operativt.!Win1win1win!!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!motionären!
att#
”Källarföreningarna”!(M.A.K.,M1sex,!Rustmästeriet!och!MnollK)!tar!över!
arrangemanget!sångbokssittningen!från!M1styret.!
#
!
Motionär!
!
_____________________! !
Oskar!Salonen!
!

!

!

!

!
Motionssvar!
2015/04/01!
M/styret!
!

!

Motionssvar!/!Sångbokssittningsmotion!
___________________________________________!
Maskinteknologsektionens!styrelse!är!införstådd!med!problematiken!i!att!styrelsen!arbetar!
mycket!operativt!och!håller!därför!med!motionären!i!att!sångbokssittningen!inte!längre!bör!
arrangeras!av!styrelsen.!Dock!anser!styrelsen!att!det!kan!vara!problematiskt!att!mer!arbete!
läggs!på,!de!i!motionen!nämnda,!kommittéerna,!då!de!redan!har!hög!arbetsbelastning.!
Därför!anser!styrelsen!att!ansvaret!bör!ligga!på!enbart!en!av!sektionens!kommittéer,!som!
kan!ta!det!övergripande!ansvaret!över!arrangemanget!i!allmänhet!och!planeringen!i!
synnerhet,!men!som!sedan!kan!ta!hjälp!av!andra!kommittéer!i!själva!utförandet.!!
En!lämplig!kommitté!för!detta!anser!styrelsen!att!Maskins!Griskommitté!är,!då!det!är!en!
kommitté!som!i!nuläget!enbart!har!ett!arrangemang,!Grisfesten.!Kommittén!har!nyligen!
fastställts!som!en!permanent!kommitté!istället!för!en!tillfällig!kommitté!och!det!är!bra!om!
kommittén!är!verksam!hela!året,!detta!för!att!öka!intresset!för!Griskommittén!samt!
Grisfesten.!
!

Yrkande!
Sektionsstyrelsen!yrkar!på!
att!!
avslå!motionen!i!sin!helhet!
!
att!!
Maskins!Griskommitté!tar!över!ansvaret!för!arrangemanget!sångbokssittningen!
från!M/styret!
!
att!
M.A.K.,!M/sex,!Rustmästeriet,!MnollK!och!MISS!är!MGK!behjälpliga!under!
sångbokssittningen!
!
M/Styret!genom!
!
!
_____________________!
Malin!Settergren!
Vice!Ordförande!M/Styret!14/15!
!

!
Motion!
2015+03+30!
Sofia!Johansson!
!

!
!
!

Utökad budget för årets Kandidatmiddag
!
Bakgrund
Vi är tre studenter som har tagit oss an det ärofyllda uppdraget att anordna årets
kandidatmiddag. I år har vi ambitionen att anordna ett arrangemang av en något mer
storslagen karaktär än tidigare för att belöna tre års hårt arbete här på Chalmers. Vi har
redan gått ut med en inofficiell inbjudan till årets treor och det kommer att bli en bankett
med god mat och dryck som vi sent kommer att glömma. En ypperlig plats och lokal för
denna tillställning har redan bokats. Då priset enligt offert inkluderar lokal, fördrink,
trerättersmeny med tillhörande dryck, ljudanläggning, dekor och städ kommer
kuvertavgiften att vara aningen högre än tidigare år.
Kuvertpriset för denna bankett ligger i dagsläget på 620 kronor. För att gemene teknolog
ska kunna ha ekonomisk möjlighet att medverka har vi som målsättning att sänka denna
avgift till 500 kronor per kuvert. M-styret har i år budgeterat 8000 kr för en
kandidatmiddag. Vid antagandet att 120 personer kommer att delta i banketten
motsvarar nuvarande budgeterade summa 67 kronor per person. För att uppfylla vårt
önskemål om kuvertpriset 500 kr återstår 53 kronor per person. Detta skulle i fallet med
120 medverkande teknologer motsvara en budgetökning med totalt 6400 kr.

Yrkande
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!motionären!
att#

utöka budgeten för årets Kandidatmiddag för att vi ska kunna erbjuda
studenten ett kuvertpris på 500 kronor.

!
Motionärer!genom!
!
_____________________! !

!

!

!

!

!

!

Sofia!Johansson!
!
_____________________! !
Kasper!Janehag!
!
_____________________! !
Alexander!Jensson!

!
Motionssvar!
2015/04/01!
M/styret!
!

!
!

Motionssvar!–!Utökad!budget!för!årets!kandidatmiddag!
!
Bakgrund!
Maskinteknologsektionens!styrelse!är!införstådd!med!Arbetsgruppens!tankar!och!instämmer!
med!motionen.!
Kandidatmiddagen!är!ett!uppskattat!arrangemang!som!brukar!locka!många!
sektionsmedlemmar!ifrån!tredje!årskursen.!De!flesta!medlemmarna!i!sektionen!kommer!en!
gång!under!utbildningen!ges!möjlighet!att!gå!på!kandidatmiddag!och!således!är!subvention!
från!sektionen!något!som!gynnar!alla!sektionsmedlemmar!i!längden.!!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!sektionsstyrelsen!
att#

bifalla!motion!–!Utökad!budget!för!årets!kandidatmiddag!

!
!
!
!
!
M/Styret!genom!
!
_____________________!
Erik!Kvarnström!
Kommunikationsansvarig!M/Styret!14/15!
!

!
Motion!
2015+03+26!
Valberedningen!
!

!
!
!

Utökning!av!antal!fanbärare!
!
Bakgrund!
Fanbärare!är!ambassadörer!för!Maskinteknologsektionen!och!ansiktet!utåt.!Valberedningen!
anser!att!det!är!olämpligt!att!begränsa!antalet!vice!fanbärare!till!endast!två!då!intresset!för!
fanbärare!växt!till!sig!enormt!det!senaste!året.!Eftersom!vi!i!dagsläget!har!två!fanor!till!
förfogande!så!vore!det!lämpligt!att!ha!fler!vice!fanbärare!då!ordinarie!fanbäraren!har!en!
tendens!att!lysa!med!sin!frånvaro.!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!motionären!!
att#

ändra!stadgan!13:1#

#
!
!

från##
!
!

Vid!ordinarie!fanbärares!frånvaro!så!väljs!av!andra!ordinarie!
vårsektionsmöte!en!till!två!vice!fanbärare!som!biträder!
ordinarie!fanbärare!under!kommande!! läsår.!

till#
!
!

Vid!ordinarie!fanbärares!frånvaro!så!väljs!av!andra!ordinarie!
vårsektionsmöte!en!till!tre!vice!fanbärare!som!biträder!ordinarie!
fanbärare!under!kommande!läsår.!

!
#
!
!
!
att##

Under!SM4!2015!välja!in!tre!vice!fanbärare!istället!för!två#

#
Motionärer!genom!
!
_____________________! !

!

!

!

!

Nils!Svensson!
!
_____________________! !
Rania!Karat!
!

!
Motionssvar!
2015/04/01!
Alexander!Malmberg!
!

!
!

Motionssvar!–!vice!Fanbärare!
!
Bakgrund!
Maskinteknologsektionens!styrelse!håller!med!motionärerna!om!att!det!bör!vara!tre!stycken!
vice!fanbärare!då!sektionen!har!två!fanor.!Detta!medför!att!en!av!de!vice!fanbärarna!kan!ha!
förhinder!vid!de!tillfällena!som!sektionsfanorna!används.!!
!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!sektionsstyrelsen!
att#

Bifalla!motionen!/!Utökning!av!antal!fanbärare!

!
M/Styret!genom!
!
_____________________!
Alexander!Malmberg!
Intendent!M/Styret!14/15!
!

Verksamhetsplan M.A.K. 2015
Grundtankar
Som sittande medlem i PR-föreningen M.A.K. är man en
företrädare för maskinsektionen och även för hela
Chalmers och Sverige. Vi strävar därför efter att visa ett
gott uppträdande gentemot andra människor i synnerhet
teknologer, nollan och andra sektionskommittéer. Vi
värderar ett muntert sinne, en positiv livssyn och
öppenhet mot alla. Att vara hjälpsam och tillmötesgående
mot andra teknologer och sektionskommittéer är en
självklarhet.

Vision
M.A.K. skall ses som en maskot för sektionen och vara en frisk fläkt som hittar på roliga
saker och sprider glädje då studierna eller livet i allmänhet känns betungande för teknologen.
Vi vill att vår verksamhet förgyller gemene teknologs studietid och att våra arrangemang
främjar sammanhållningen på sektionen.För att kunna göra detta på bästa sätt skall alla i
M.A.K. trivas och känna sig delaktiga i allt som gruppen tar sig an för att på bästa sätt kunna
påverka sektionen på ett positivt sätt.

Mål
Att behålla och stärka M-sektionen och M.A.K.s goda rykte på och utanför Chalmers genom
att synas mycket och alltid på ett bra sätt. Vi villattså många som möjligt tar del av vår
verksamhet genomarrangemang som passar en bred publik och på så vis gynnar så många
som möjligt.M.A.K. skall värna om våra egna och sektionens traditioner och förhoppningsvis
skapa nya genom fler och nytänkande arrangemang.

Grovplanering för kommande år:
Under året återkommande arrangemang
!
• Lunchhäfv
• Kvällsmat läsveckan innan tentaveckan
• Medaljhäfv
• Uttagning till sektionsmästerskapen i häfv
• Tisdagslunch

Läsperiod 3

Läsperiod 4
Cortégesittning
Afterski-pub
Läsperiod 1
Välkomna nollan på Götaplatsen
EKAK- och M.A.K.-grillen
Hjälpa MNollK under nollningen (rundvandringen, bastukalas, macho, kollo, 0-häfv)
Samordna häfv med andra sektioner
MM i Häfv
Pub efter sektionsmöte
Undersöka möjligheten att eventuellt kunna arrangera en danmarksresa för gemene
maskinteknolog
Läsperiod 2
Galliska spelen
Aspirering
Pub efter sektionsmöte
Läsperiod 3
Preski-pub
Läsperiod 4
Skidresa

!

!

kjk#M.A.K.#

VerksamhetsplanMGK-15Maskins-Griskommittee-(MGK)-15-har-för-avsikt-att-göra-följande:•
•
•
•

Arrangera-den-årliga-Grisfesten-i-samband-med-att-de-sista-tentorna-inför-sommarenär-skrivna.Om-möjligt-genomföra-ytterligare-ett-stort-utomhusarrangemang-på-hösten-underförutsättningarna-att-kommitteens-medlemmar-anser-det-lämpligt.Genomföra-aspning-för-att-sprida-och-informera-övriga-maskinteknologer-om-hurMGK:s-verksamhet-är-uppbyggd-och-fungerar.Arrangera-ett-tackkalas-för-alla-som-hjälpt-till-under-Grisfesten.-

I-övrigt-ska-MGK-15-sträva-efter-ett-så-bra-samarbete-som-möjligt-med-övriga-maskinH
kommittéer.-MGK-15-ska-representera-kommitteen-vid-tillfällen-som-anses-vara-relevanta-enligtkommitteens-medlemmar.-MGK-15-kommer-arbeta-konstruktivt-gentemot-Mnollk-under-mottagningen-men-förbehållersig-rätten-att-avböja-aktivt-arbete-under-mottagningen.Maskins-Griskommittee-genomOrdförande)Andreas)Bågfeldt,)2015604613)

Verksamhetsplan MISS-15!
Vi i MISS-15 har som huvudsaklig ambition att främja Maskinteknologsektionens fysik och hälsa
genom att aktivera fler maskinteknologer, nya som gamla. I likhet med tidigare år kommer vi hålla i
pass en gång i veckan och då främst i kårhallen varje söndag, men vi hoppas även kunna idrotta i
andra miljöer. Utomhuspass kommer hållas om vädret inte stoppar oss. Vi avser ha ett så brett register
med pass som möjligt och på så sätt locka fler maskinteknologer. Information angående veckans
aktivitet eller andra händelser kommer nå ut via veckobrevet, infningar och vår Facebook-sida.
Exempel på pass vi planerar:
Spinning
Bandy
Fotboll
Ultimate frisbee
Curling
Klättring
Quidditch
Innebandy
Handboll
Fäktning
Volleyboll
Quatroboll!
Under varje läsperiod kommer vi att arrangera minst ett större arrangemang. Vår avsikt är att vid
tillfälle försöka göra detta tillsammans med idrottsföreningar från andra sektioner. Stora
idrottsevenemang som exempelvis Champions League-finalen hoppas vi kunna visa för gemene
maskinteknolog.
Exempel på aktiviteter som planeras är:
Futsalturnering
CM i spökboll
Sportpub
Matchvisning
MM Minigolf
MM Simhopp
MM Gokart!
Under hela vårt verksamhetsår kommer MISS sammarbeta med, ta hjälp från eller hjälpa andra
föreningar. Exempelvis kommer vi innan och under Grisfesten bistå för att det ska bli en så lyckad fest
som bara möjligt.
Under mottagningen kommer MISS delta och hjälpa MnollK. Vid Nollkampen kommer vi i samarbete
med TD-laget coacha Maskin- och TDs lag. Vi hoppas också på att tillsammans med TD-laget kunna
arrangera en eller flera aktiviter för alla Nollan. På söndagarna kommer vi som brukligt hålla i pass. Vi
vill även anordna någon slags turnering för de nya studentera, förslagsvis beachvolleybollturnering
som förekommit tidigare.
Efter mottagningen och främst under läsperiod 2 kommer vi hålla i minst tre aspningar. Med hjälp av
valberedningen väljs sedan våra efterträdare i blivande MISS-16 in.
Vi hoppas kunna locka nya som gamla maskinteknologer till våra aktiviteter och på så sätt se till att
sektionen håller sig i toppform.

Verksamhetsplan MnollK15
Mottagningen för Maskinteknologsektionen samt sektionen för Teknisk Design syftar till att, enligt kårens och
sektionens intentioner, introducera de nyantagna studenterna på respektive program till livet som Chalmerist genom
att verka för en god start i studierna såväl som i det sociala. Den centrala målsättningen från Chalmers Studentkår,
som MnollK15 delar, är:
●

att varje ny student som vill ska ha minst en kompis efter mottagningen

●

att varje ny student ska klara sin första tenta samt känna att de kan fullfölja de kommande åren.

Dessutom har MnollK15 en intern målsättning som nedan:
●

ingen nyantagen skall känna sig kränkt eller hetsad under mottagningen

●
varje arrangemang MnollK15 är ansvariga för skall få ett högre snitt än 3,8 i utvärderingen av
mottagningen
MnollK15 har den uppskattade mottagningen från föregående år som utgångspunkt i sitt planeringsarbete. Varje
arrangemang såväl som helhetsbilden av mottagningen 2014 och tidigare år kommer noga att granskas för att
försäkra oss om att årets mottagning lever upp till de av Chalmers Studentkår högt ställda kraven, samt för att, där
utrymme finns, erbjuda de nyantagna nya och spännande arrangemang. För att mottagningen ska passa så många
som möjligt kommer MnollK15 jobba för att få en större bredd i de olika arrangemangen som erbjuds jämfört med
tidigare år.
Parallellt med att ett aktivitetsschema för mottagningsperioden arbetas fram kommer även en modul att
färdigställas. Modulen kommer innehålla information om hur mottagningen, kåren, sektionen samt föreningar och
kommittéer fungerar och vad de gör och modulen kommer skickas ut till de nyantagna ett par veckor innan
mottagningen börjar.
För att mottagningen ska bli så bra som möjligt kommer vi i MnollK15 behöva hjälp, såväl av de andra
kommittéerna på sektionerna, men framförallt av phaddrarna. Utan denna hjälp skulle mottagningen inte vara möjlig
att genomföra, och därför kommer vi lägga mycket arbete på att rekrytera och utbilda så bra phaddrar som det bara
går.
Mottagningen kostar pengar att genomföra, och för att så många som möjligt ska känna att arrangemangen känns
prisvärda jobbar MnollK15 hårt med att söka sponsring i olika former. Det blir roligare för alla om fler känner att det
är värt att delta i arrangemangen och i vissa fall är sponsring helt avgörande för ifall ett visst arrangemang blir av
eller ej.
När mottagningen är avslutad skall den utvärderas med hjälp av enkäter, intervjuer och diskussioner inom
MnollK15. Detta för att hjälpa framtida mottagningskommittéer i deras arbete att skapa en så bra mottagning som
möjligt.

Under hösten skall även aspar hållas med syfte att presentera kommittén på ett djupare plan för de som är
intresserade av att söka.

