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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2014-12-08 

 

Plats: Konferensrummet 

Tid: Måndagen den 8:e december 

  

Närvarande:  Dennis Norman, Hedvig Olsson, Elin Andersson, Erik Kvarnström, Alexander Malmberg, 

Malin Settergren 

 

§ 1 Mötets öppnande Dennis Norman förklarar mötet öppnat kl. 12.00 

 

§ 2 Val av mötesordförande Dennis Norman väljs till mötesordförande 

 

§ 3 Adjungeringar Inga adjungeringar.   

  

§ 4 Val av sekreterare Erik Kvarnström väljs till sekreterare. 

 

§ 5 Val av justeringsmän Malin Settergren och Alexander Malmberg väljs 

 till justeringspersoner. 

 

§ 6 Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs. 

  

§ 7 Godkännande av föregående protokoll Bordläggs till senare del av mötet. 

 

Joel Renulf ansluter till mötet kl. 12.05 

 

§ 8 Uppföljning av förendegående möte Joel är postansvarig. Maskinaredagen gick bra. Lagom 

  uppstyrt och en acceptabel arbetsbelastning. Styrelsen ska 

  göra en överlämning för maskinaredagen. Nästa 

  maskinaredag ska planeras på ordförrådet LV 2. Hedvig  

  och Alexander har tillsammans med valberedningens 

  ordförande och Josefin Bertilsson hållit intervjuer till 

  MUU. Malin har hållit Fut-möten med föreningarna. XP 

  och Rustet vill köpa en slagborr till sektionen. M-Spel och 

  MISS vill ha större förråd. Erik har vart på Internationella 

  utskottet. Där diskuterades eventuell mottagning till 

  utbytesstudenter som kommer den 16:e januari. Hedvig har 

  vart på möte med utbildningsenheten på kåren angående 

  problem i Reglertekniken. 
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§ 9 Asppolicy Styrelsen beslutar att: bifalla den föreslagna  

   uppdateringen av asppolicyn.  

 

§ 10 Inval Maskins Utbildningsutskott Hedvig Olsson, Alexander Malmberg, Jacob Sandström 

  och Josefin Bertilsson nominerar: 

 

    Jonas Törnqvist, Z4 (sektionsmedlem i M) 

   Jon Jaleby, M1  

   Hanna Wegelius, M1  

   Oscar Holke, M1  

   Oskar Grankvist, M3  

   Anton Johannesson, M1  

 

   Hedvig berättar om de nominerade. 

 

   Övriga nomineringar: 

    

   Jonas Karström, M1 

 

   Jonas berättar om sig själv och svarar på frågor från  

  styrelsen. 

 

   Styrelsen beslutar att: välja Jonas Törnqvist till ledamot 

  i Maskins utbildningsutskott. 

 

   Styrelsen beslutar att: välja Jon Jaleby till ledamot i 

  Maskins utbildningsutskott. 

 

   Styrelsen beslutar att: välja Hanna Wegelius till ledamot 

  i Maskins utbildningsutskott. 

 

   Styrelsen beslutar att: välja Oscar Holke till ledamot i 

  Maskins utbildningsutskott. 

 

   Styrelsen beslutar att: välja Oskar Grankvist till ledamot 

  i Maskins utbildningsutskott. 

 

   Styrelsen beslutar att: välja Anton Johannesson till 
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  ledamot i Maskins utbildningsutskott 

 

   Styrelsen beslutar att: välja Jonas Karström till ledamot i 

  Maskins utbildningsutskott 

 

§ 11 Övriga punkter Veckobrevet ska skickas ut med information om vinnaren 

  från tipspromenaden från maskinaredagen, vinneren av 

  läsperiodens maskinare och intresseanmälan till 

  aktivitetsgrupp för sammanhållningsdag. Eventuella 

  punkter på varvet ska skickas in i efterhand och bifogas till

  protokollet. 

 

§ 12 Under mötet bordlagda frågor Mötesprotokoll #15 godkänns. 

 

§ 13 Mötets avslutande Mötet avslutas 13.20. 
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Introduktion 
 

De uttryck som diskuteras i detta dokument ligger som grund för att underlätta arbetet för kommittéer, 

föreningar och utskott på maskinteknologsektionen vid Chalmers tekniska högskola. För att eliminera 

eventuella oklarheter som kan uppstå under aspningsperioder har Vice Ordförande i samråd med 

Sektionsstyrelsen upprättat denna aspningspolicy som ska användas som riktlinjer. Vid frågor ska ni 

främst vända er till Vice Ordförande i Sektionsstyrelsen. 

 

Juliette Utbult, Vice Ordförande M-styret 13/14 

 

 

Vice Ordförande M-styret 14/15: 

Malin Settergren 
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Aspningsperioder 

 

Höst 

LP2:  

 MnollK 

 Miss 

 M.A.K.  

 XP-styret 

 MUU 

 

Vår 

LP3: 

 M-sex 

 Rustmästeriet 

 M-styret 

 M-spel 

 M-ord 

 MGK 

 MARM 
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Instruktioner 

 

 Föreningar som har asptillfälle samma period ska tillsammans komma överens om när 

asptillfällena ska äga rum. De ska sedan föras in i M-ordförandens kalender. 

 

 Det måste hållas minst ett nyktert asptillfälle per verksamhetsår. 

 

 Man får inte lyfta fram sin förening på någon annan förenings bekostnad (d.v.s. man får inte 

säga eller skriva något nedlåtande om någon annan förening på hemsidor, affischer etc.). Detta 

för att det inte inger en bra känsla utåt sett samt att det lätt kan gå över gränsen. 

 

 Man får endast uppmuntra till att söka. Man får med andra ord uppmuntra aspar till att söka 

sin egen förening, men inte avråda dem från att söka en annan. 

 

 Föreningar ska inte kommentera enskilda aspars möjlighet att komma med i föreningen till 

berörd asp. 

 

 Man får inte favorisera någon asp. 

 

 Asptillfällen ska marknadsföras till teknologer i samtliga årskurser, och alla ska uppmuntras 

att söka samt aspa. 

 

 Ett syftesdokument innehållande beskrivning samt syfte av varje asptillfälle ska skickas in till 

M-styret i början av respektive förenings aspperiod. 

 

 Föreningen ska efter genomförd aspperiod utvärdera genomförda asptillfällen för att se att 

syftet med enskilda asptillfällen samt aspningen i helhet var lämpligt.  
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Ekonomi 
Utdrag ur ekonomipolicyn. 

Summan för aspning skall inte överskrida 50kr per person och tillfälle och den totala summan för 

samtliga asptillfällen skall inte överskrida 3000kr per föreningen och år. De pengar som används vid 

en aspning skall enbart gå till de aspande och de aktiva i föreningen. Pateter till föreningen får alltså 

inte aspa samma förening om de inte själva betalar för sin biljett.  

Föreningen som anordnar aspningen måste ha en sådan ekonomi att den summan som föreningen 

planerat spendera finns och kan undvaras från den ordinarie verksamheten. Om så inte är fallet kan 

föreningen tvingas arrangera något utöver den ordinarie verksamheten för att driva in pengar.  

 



Bilaga 8/12 

Varvet: 

Dennis 

 KU 

o Prata om hur man tar tillvara på medlemmars idéer  

o Var tredje år revideras åsiktsprogrammet, det kommer vi diskutera 

o Halvtidsutvärdering  

 Områdesrepresentanter. Jag har tagit reda på vilka det är för MATS: 

o Arvid Åström TD12 & 

o Alexander Lydh M11 

o De säger så här: “Man skulle kunna säga att allt är intressant för sektionerna; 

jag vet dock inte om det är något som kräver er uppmärksamhet just nu”. 

Och skickade förra mötesanteckningarna 

 Gantschema 

 Möte med Erik Eliasson ang dispositionsavtal i morgon tisdag  

 

Malin 

 Börjat med FUT-möte 

 Uppdaterat Asppolicyn 

 Ska uppdatera Rustets instruktioner 

 

Erik 

 IntU med fokus på mastermottagning och utvärdering av hösten 

 Färdigställt förslagslådan. 

 M-Spel förväntas anslutna till Sverok om 1-2 veckor. Inventering av deras materiella 

tillgångar denna vecka. 

Alex 

 Jag har börjat prata med folk som är sugna av winden-gruppen och tänkte snart ta ett 

möte.  

 Efter sektionsmöte 3 förhoppningsvis börja förändra winden.  

 

Elin  

 Bildat en hemsidagrupp och en studieresagrupp inom MARM, dessa två projekt 

kommer pågå parallellt under dec-jan. Möte med Kalle & Erik om hemsidan så 

småningom. 

 Haft avtalsmöte med Unionen 

 ArmU ikväll, tema: krångliga/snåla företag samt utvärdering av hösten 

 Utvärdering av hela ZMART-projektet ons kväll 

 


