MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2015-04-20 #28
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2015-04-20
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndagen den 20:e april

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

Mötets öppnande

Dennis Norman förklarar mötet öppnat kl. 12.02

§2

Val av mötesordförande

Dennis Norman väljs till mötesordförande

Adjungeringar

Inga adjungeringar

§4

Val av sekreterare

Erik Kvarnström väljs till sekreterare.

§5

Val av justeringsmän

Alexander Malmberg och Joel Renulf väljs
till justeringspersoner.

§6

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs

§7

Godkännande av föregående protokoll Mötesprotokoll #26 och #27 godkänns.

§8

Uppföljning av föregående möte

§9

Sektionsaktivas dag
a. Diplom
b. Budget

§3

Erik ska kolla allternativ idag.
Det saknas upp till 10000 kr till sektionsaktivas dag. Detta
på grund av att styrelsen beslutat att ta bort
anmälningsavgiften.

c. Extra pengar

§ 10

Äskningen till kåren för sektionsaktivas dag bifölls.

Styrelsen beslutar att: täcka underskottet till
sektionsaktivas dag med sektionens medel.

Val av ledamöter MARM 15/16
a. Jakob Alm
b. Amanda Dalstam
c. Elamin Hamid Elamin

Styrelsen beslutar att: besluta om §10.a-§10.c i klump.
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d. Emma Remgård
e. Emil Rylén

Styrelsen beslutar enhälligt att: välja in Jakob Alm,
Amanda Dalstam, Elamin Hamid Elamin, Emma Remgård
och Emil Rylén som ledamöter i MARM 15/16.

§ 11

Tisdagsluncher

Syftet med tisdagsluncherna dikuteras. Malin ska diskutera
tisdagsluncherna på ordförrådet.

§ 12

Ta över Bruno-ansvar

Alexander ska undersöka detta vidare.

§ 13

Läsperiodens maskinare

Styrelsen beslutar att: köpa in en pokal till läsperiodens
maskinare.

§ 14

Uppdatering av instruktioner
a. M.A.K.

Malin berättar om de föreslagna förändringarna.
Styrelsen beslutarar att: godkänna Uppdatering av
instruktioner för M.A.K.
Styrelsen beslutarar att: godkänna Uppdatering av
instruktioner för MGK.
Styrelsen beslutarar att: godkänna Uppdatering av
instruktioner för MISS.
Styrelsen beslutarar att: godkänna Uppdatering av
instruktioner för MnollK.
Styrelsen beslutarar att: godkänna Uppdatering av
instruktioner för M-sex.
Styrelsen beslutarar att: godkänna Uppdatering av
instruktioner för Rustmästeriet.

b. MGK
c. MISS
d. MnollK
e. M-sex
f. Rustmästeriet

§ 15

Övriga punkter

§ 16

Varvet

Veckobrevet: Vakanta poster och förklaring. LaTEX-kurs
på torsdag. Fördelning inför sektionsmötet imorgon.
Överlämningshelg diskuteras.

Hedvig: På torsdag är det LaTEX-kurs kl. 18.00 i HA1.
Arbetar med överlämning.
Malin: Föreningsutbildning på torsdag. Har varit på SU
och diskuterat ronder och på NU och diskuterat overaller
för alla studenter. Har arbetat med att uppdatera
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instruktioner. Förbereder inför ronder.
Joel: Arbetar med överlämning. Kollar på datum för nästa
kassörsutbildning. Kassörsmöte nästa onsdag.
Erik: Arbetar med överlämning och kolla på mall inför
sektionsaktivas dag.
Elin: Har tagit fram en gemensam MARM-överlämning.
Påbörjat arbete t med en Podio-struktur för MARM och
ZMART. Avtal med Alten på gång. ArmU ikväll. Thule
och SSPA har arr.
Dennis: Det har varit inbrott i ett av källarrummet. Arbetar
med överlämning.
Alexander: Arbetar med överlämning och långtidskontrakt.
Hedvig Olsson lämnar mötet kl. 13.14.
Styrelsemötet beslutar att: åter öppna § 6 Fastställande av föredragningslistan.
§6

Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att: lägga till § 17 Äskning Utökad
kandidatmiddag i föredragningslistan.

§ 17

Äskning Utökad kandidatmiddag

Styrelsen beslutar att: bifalla äskningen i dess helhet.

§ 18

Under bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

§ 19

Mötets avslutande

Dennis Norman avslutar mötet kl. 13.20.
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BESLUTSUNDERLAG
2015-04-20

Utökad budget för årets Kandidatmiddag,
Bakgrund
Vi är tre studenter som har tagit på oss 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.
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. Vid antagandet att 120 personer kommer att delta i banketten motsvarar nuvarande budgeterade
summa, 8000 kronor, 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.

Syfte och mål
Syftet med denna äskning är att kunna erbjuda en lägre kuvertavgift för 2015 års Avslutningsbankett och
därmed göra det möjligt för gemene teknolog att delta i festligheterna. Målet är att sänka kuvertavgiften
till 500 kronor.

Genomförande
En lokal belägen i Göteborg har bokats för torsdagen den fjärde juni. Vi har fått en offert för denna
bankett innehållande kostnad för kuvertpris per person inklusive servering av trerättersmeny med
tillhörande dryck, ljudanläggning, städning etc. I dagsläget är priset för ett kuvert 600 kronor (580
kr/person plus kostnad för ljudanläggning). Kostnader utöver detta kommer att tillkomma för exempelvis
dekor och nattillägg.
Efter påsklov och omtentavecka kommer en officiell inbjudan att komma ut och biljetter kommer att
säljas. Banketten kommer att hållas torsdagen den fjärde juni klockan 18:00.

Tidsplan
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Eftersom denna äskning är syftad till
att sänka kostnaden för ett kuvert till
Avslutningsbanketten önskas ett slutgiltigt
pris finnas presenterat snarast möjligen. Biljetterna är planerade att säljas från och med läsvecka 4.

Budgetkalkyl
Denna budgetkalkyl är beräknad med antagandet att 120 personer kommer att delta på banketten.
Intäkter
Intäkt
Äskning
Budget kandidatmiddag
Summa äskning och
budget
Kuvertavgifter
Summa intäkter

Intäkt per person
53
67
120

Antal
120
120
120

Totalt
6400
8000
14 400

500
620

120
120

60 000
74 400

Kostnad per person
580

Antal
120

Totalt
69 600

Kostnader
Kostnad
Kuvertavgift per offert
(lokal, mat, dryck)
Ljudanläggning
Övriga kostnader
(dekor, ev nattillägg)
Summa kostnader

2000
2500
74100
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Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar Sofia Johansson, Kasper Janehag och Alexander Jensson

att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om att utöka budgeten för
2015 års Avslutningsbankett så att kuvertpriset 500 kr kan uppnås.

________________________________
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