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Maskinteknologsektionens andra ordinarie höstmöte 

 

Plats: HA1 

Ca 135/50 deltagare  

Tid: 12:00 – 13:00 och 17:15  Tisdag den 18 november 

 

 

§ 1 Mötets öppnande      Mårten Agnesson förklarar mötet öppnat kl.  

12:00. 

 

§ 2 Adjungeringar      Mikael Enelund och Johan Bankel från 

        programrådet och Sebastian Persson, Marie  

        Ankarbåge, Agnes Andersson, och Elin Franzén 

        från MnollK, adjungeras in med yttrande- och 

        närvarorätt. 

 

§ 3 Val av mötesordförande     Sektionsmötet beslutar att välja Mårten 

        Agnesson till mötesordförande. 

 

§ 4 Val av sekreterare      Sektionsmötet beslutar att välja Erik  

        Kvarnström till mötessekreterare. 

 

§ 5 Val av justeringsmän     Sektionsmötet beslutar att välja Caroline  

        Olofsson och Viktor Holm till justeringsmän. 

 

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande    Sektionsmötet anses stadgeenligt utlyst. 

 

§ 7 Fastställande av mötesordningen    Sektionsmötet fastställer mötesordningen 

        (Reglementet 6:2) 

 

§ 8 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs enhälligt med 

ändringarna att införa en extra paragraf §12 

Information om mottagningen. Dessutom att 

flytta § 17 Inval av ledamöter till 

valberedningen till §15. Samt att ändra i 

ordningen bland verksamhetsberättelser, 



 

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2013-11-18 
 

   

 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
 Mårten Agnesson  Erik Kvarnström   Caroline Olofsson Viktor Holm 
 
Postadress Besöksadress Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 466 52-4  mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
  

revisionsberättelser och ansvarsfriheter till 

nuvarande ordning. 

 

     

§ 9 Godkännande av föregående mötesprotokoll  Sektionsmötet beslutar att:   

        godkänna föregående mötesprotokoll. 

 

§ 10 Meddelanden  

 

 § 10.1 Programmet informerar   Mikael Enelund berättar att idag öppnar valet

        för valbar kurs för årskurs tre. Valet stänger  

        natten till den 9/12. Objektorienterad  

        programmering i Python är en ny kurs.  

        Kandidatvalet öppnar också idag för M- 

        studenter. Valet stänger natten till 2/12. I år  

        lanseras ett samarbete ett amerikanskt 

        universitet ifrån Pennsylvania.  

 

 § 10.2 Inspektor tillika studerandeombudsman informerar  

Sven B Andersson är maskinteknologsektionens 

inspektor och studerandeombudsman. Han 

presenterar sig själv och berättar att han jobbar 

på förbränning.  

 

§ 10.3 Kårledningen informerar Collin Qvarnström, husansvarig och 

maskinteknologsektionens kårkontakt, från 

Kårledningen berättar att imorgon är det 

fullmäktigmöte. Där behandlas projektet 

”Kårhus på landet”. Studentröster har 

arrangerats runt om på alla sektioner. Där kan 

studenter tycka till om sektionen och kåren. 

Rektorsvalet är i full gång. Kårledningen är med 

för att representera studenterna. Collin håller på 

att utreda hur effektivt kårhuset används, förslag 

på nya saker tas gärna emot. Man mejlar Collin 

på ha@chs.chalmers.se. 
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 § 10.4 M-styret informerar     

Utbildningsansvarig: Kursutvärderingsfika har 

anordnas, och det är viktigt att alla berörda 

kommer. MUU-bay har lanserats, där man kan 

byta och sälja böcker. Efter studentrösten 

kommer MUU arbeta mycket med resultatet 

därifrån. På onsdag anordnas en glögg-asp, där 

en speciell ordförandeglögg ska vara en riktig 

delikatess. 

 

VO/SAMO: Malin berättar att alla kan 

felanmäla till 8800@chalmers.se om något inte 

är som det ska. Hon har varit på 

arbetsmiljörond. Malin informerar om reglerna 

till grupprumen. Det tar ofta slut på papper i 

skrivarna, då kan man mejla 

support@chalmers.se. Nya ledamöter valts in i 

MALT. Dessutom har Fut-möten hållits med 

alla föreningar och deras instruktioner har 

uppdaterats. MGK har nu fått instruktioner. 

 

Arbetsmarknadsansvarig: Martin från MARM 

berättar å Elins vägnar: 

Elin har sedan förra sektionsmötet arbetat 

mycket med ZMART-dagen. På torsdag är alla 

välkomna på katalogsläpp under lunchen i 

Studiehallen kl. 12.30. Vi bjuder på kaffe & 

kaka! På måndag, tisdag och onsdag i nästa 

vecka kommer det hållas lunchföreläsningar. 

ZMART-dagen arrangeras nästa onsdag den 26 

november i Studiehallen. Välkomna! 

 

Intendent: Alexander berättar om de inbrott som 

skett i sektionens lokaler. Han berättar också om 

olika tanker och idéer som uppkom om Winden 

i samband med studentrösten. 

 

mailto:support@chalmers.se
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Ekonomiansvarig: Joel har uppdaterat den 

ekonomiska policyn. Han hjälper  också 

sektionens alla kassörer att bokföra och målet är 

att alla ska vara i fas den 8:e december. Han 

skramlar pengar till bautastenskassan. JUBELK 

informerar om bautastenskassan och 

jubileumssittning. 

 

Sektionsordförande: Dennis tackar Rustet för 

den goda maten. Han meddelar att alla är 

välkomna att söka institutionsrådet. Där jobbar 

man strategiskt tillsammans med institutionen. 

Styrelsen jobbar med att utveckla bredden på 

sektionen. Vi arbetar dessutom med att utreda 

mottagningen. 

 

Informationsansvarig: Maskinteknologsektionen 

har bytt fanbärare. Erik meddelar att han skrivit 

brev för att meddela Fredrik Reinfeldt att han nu 

har tillträtt som fanbärare. Förslagslådan utanför 

Bulten är öppen för användning. Den kollas 

veckovis och alla studenter är välkomna att 

lägga förslag. Man kan följa styrelsens dagliga 

arbete genom att läsa protokoll från 

styrelsemötena som läggs upp på hemsidan. 

         

§ 10.5 APG informerar Karl Eriksson, Sten Li och Erik Hansson 

berättar om APG och FuMs arbete. FuM arbetar 

med att utreda bastun i Härryda. De uppmanar 

till att komma och lyssna på fullmäktige 

imorgon, eller följa APG:s facebooksida som 

kommer att uppdater ifrån mötet. Nu kan man 

söka valnämnden och besvärsnämnden. De 

arrangerar och granskar FuM-valet. 

 

§ 10.6 Föreningar informerar Rustet: Stenhårt café onsdag LV4. Planerar 

julbord tillsammans med M-sex. 
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        M.A.K.: Arrangerat de Galliska spelen som gick  

        bra och tackar alla som hjälpt till. M.A.K. har  

        även pub efter sektionsmötet. 

 

M-Spel: Imorgon ska det hållas en FIFA-

turnering tillsammans med IT. Anmäla på M-

Spels mejl. 

 

MnollK: Tackar alla som kom på första aspen, 

och berättar att de har nästa asp den 24/11. 

 

MGK: Tacksittning/asp den 9/12. 

 

MISS: Har sin första asp på fredag, och MISS-

pass på söndag. 

    

        M-photo: Twittrar under sektionsmötet. 

 

        M-sex: Planerar ett julbord tillsammans med 

        Rustet, den 6:e december. 

 

 § 10.7 Övriga informerar    Inga. 

 

Mötet ajourneras klockan 12.59 till klockan 17.15. i HA1. 

 

Mötet återupptas klockan 17.15 i HA1. 

 

Lisa Hanse och Lina Wahlsten från TD-styret adjungeras in kl.17.15 med yttrande- och närvarorätt. 

 

§ 11 Inval till programrådet 15  Mårten Agnesson frågar mötet om det finns 

några nominerade. Fem medlemmar nominerar 

sig. 

 

Oskar Holke, M1 

 

Love Roos, M1 
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Nils Svensson, M3 

 

Hanna Sundström, M-master 

 

Marina Yudanov, M-master 

 

De sökande presenterar sig kort och lämnar 

salen. 

 

De sökande kommer in en och en för att svara 

på frågor ifrån sektionsmötet. 

 

Dennis Norman läser upp Hannas Sundströms 

presentation, då hon inte är närvarande. 

 

Elin Andersson läser upp Marinas Yudanovs 

presentation, då hon inte är närvarande. 

 

Mårten Agnesson öppnar upp för 

persondiskussion. 

 

Dennis Norman begär sluten votering 

 

Sektionsmötet beslutar att välja Hanna 

Sundström och Oskar Holke till programrådet 

15. 

 

Pontus Andrén från MnollK adjungeras in kl. 18.27 med yttrande- och närvarorätt 

 

§ 12 Information om mottagningen Malin Settergren, Alexander Malmberg, Lisa 

Hanse och Lina Wahlström presenterar en 

Maskin- och TD-gemensam mottagningsvision. 

Målet med denna vision är att ha en delad 

mottagning från och med mottagningen 2017. 

 

Mårten Agnesson öppnar upp för diskussion. 
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§ 13 Propositioner 

 § 13.1 Proposition Kassör M-ord   Dennis Norman läser upp proposition. 

 

         Med ovanstående som bakgrund yrkar  

        sektionsstyrelsen på att: 

               

        ändra paragraf §6:6 i sektionens stadga  

        från: 
          Det åligger sektionsmötet att: 

           ■ Inför nästa verksamhetsår välja: 

          ◊ Chefredaktör, kassör, fotografansvarig

         och övriga ledamöter i M-ord 

          ◊ övriga sektionsfunktionärer som finns 

         förtecknade i reglementet. 

         till: 
          ■ Inför nästa verksamhetsår välja: 

          ◊ Chefredaktör, fotografansvarig och 

         övriga ledamöter i M-ord 

          ◊ övriga sektionsfunktionärer som finns 

         förtecknade i reglementet. 

 

           och 

 

         att ändra paragraf §8:2 i sektionens stadga  

          

         från: 
         Redaktionen består av chefredaktör, kassör, 

        fotoansvarig och övriga ledamöter. 

 

           Chefredaktör, kassör, fotoansvarig och övriga 

        ledamöter väljs av sektionsmötet på förslag av 

        valberedningen. 

 

          Chefsredaktör är ansvarig utgivare och skall 

        vara myndig. 
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          till: 

 

          Redaktionen består av chefredaktör,  

        fotoansvarig och övriga ledamöter. 

 

          Chefredaktör, fotoansvarig och övriga  

        ledamöter väljs av sektionsmötet på förslag av 

        valberedningen. 

 

         Chefsredaktör är ansvarig utgivare och skall 

        vara myndig. 

 

         M-ords ekonomi sköts av sektionsstyrelsens 

        kassör. Denne får inte på några sätt använda 

        ekonomiska påtryckningar för att påverka vad   

        som skrivs i sektionstidningen M-ord. 

 

        Mårten Agnesson öppnar upp för diskussion. 

 

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bifalla  

propositionen i sin helhet. 

 

Detta var andra raka mötets som propositionen 

bifölls och ändringarna träder nu i kraft. 

 

§ 14 Motioner  

 §14.1 Motion Jubileumskommittén    Andreas Näkne läser upp motionen. 

        

         Mårten Agnesson öppnar upp för diskussion. 

 

        Joel Renulf läser upp styrelsens motionssvar. 

 

        Mårten Agnesson öppnar upp för diskussion. 

 

Elias Sonnsjö Lönegren lämnar in ett 

tilläggsyrkande till styrelsens motionssvar som 

lyder: ”Att 200 kr per person av biljettpriset 
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subventioneras till maskinteknologer som deltar 

på banketten.” 

 

Styrelsen jämkar sig med tilläggsyrkandet. 

 

Sektionsmötet beslutar att: 

Maskinteknologsektionen avsätter 100 000 kr 

till banketten för att priset på denna tillställning 

ska bli billigare för studenterna. 

 

        Sektionsmötet beslutar att: 

200 kr per person av biljettpriset subventioneras 

till maskinteknologer som deltar på banketten. 

 

 §14.2 Motion M-Spel anslutna till Sverok  Jonatan Tiensu läser upp motionen.  

     

Dennis Norman läser upp styrelsens 

motionssvar och visar upp tillhörande bilagor, 

så som det tilltänkta sammarbetsavtalet, 

instruktioner och ett exempel hur M-Spels nya 

stadgar skulle kunna komma att se ut. 

 

Mårten Agnesson öppnar upp för diskussion. 

 

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: avslå 

motionen i sin helhet. 

 

Sektionsmötet beslutar enhälligt:  
• att i Reglementet under Medlemsföreningar 

§12.1 ändra från: 

 

Maskinteknologsektionens medlemsföreningar 

är: 

• Experimentverkstaden (XP) 

• Spelföreningen (M-spel) 

till: 
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Maskinteknologsektionens medlemsföreningar 

är: 

• Experimentverkstaden (XP) 

 

och  

 

att I Reglementet under Medlemsföreningar helt 

ta bort §12.1b 

 

Spelföreningens styrelse består av ordförande, 

kassör och högst två övriga 

styrelsemedlemmar 

 

och 

 

att ingå ett samarbetsavtal med den fristående 

spelföreningen M-Spel 

 

§ 15 Inval till ledamöter till Valberedningen 15 

 § 15.1 Valberedningens ordförande Jakob Sandström nominerar 

  § 15.1.1 Rania Karat 

  § 15.1.2 Sofia Granberg 

  § 15.1.3 Emma Johansson 

  § 15.1.4 Jimmy Mårdberg 

  § 15.1.5 Nils Svensson 

§ 15.1.6 Andreas Näkne Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja 

Rania  Karat, Sofia Granberg, Emma Johansson, 

Jimmy Mårdberg, Nils Svensson och Andreas 

Näkne till ledamöter i Valberedningen 15. 

 

§ 16 Verksamhetsberättelser 

§16.1 M-Styret 13/14 Sektionsmötet beslutar enhälligt att: §15.1 

ska tas upp trots att den inte lämnats in i tid. 

 

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: låta 

Dennis Norman ta över ordförandeklubban 

under §16.1. 
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Mårten Agnesson läser upp 

verksamhetsberättelsen för M-Styret 13/14. 

 

Sektionsmötet beslutar enhälligt  
att: godkänna verksamhetsberättelsen för M-

Styret 13/14 och lägga den till handlingarna. 

 

§ 16.2 MISS 08 Sektionsmötet beslutar att: besluta om 

verksamhetsberättelser §16.2-§16.5 i klump. 

 § 16.3 M-ord 08/09      

 § 16.4 M-ord 09/10      

§ 16.5 Rustmästeriet 07/08 Sektionsmötet beslutar enhälligt  

att: godkänna verksamhetsberättelse §16.2-

§16.5. och lägga dem till handlingarna. 

 

§ 16.6 M-ord 11/12 Sektionsmötet beslutar att: besluta om 

verksamhetsberättelser §16.6-§16.8 i klump. 

 § 16.7 M-spel 13/14 

§ 16.8 XP 11/12 Inga av verksamhetsberättelse § 16.6-§ 16.8 har 

inkommit.  

 

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: 
bordlägga verksamhetsberättelse §16.6-§16.8 

till nästa möte. 

 

§ 17 Revisionsberättelse 

§ 17.1 M-ord 09/10 Revisorerna rekommenderar att lägga M-ord 

09/10 revisionsberättelse till handlingarna. 

 

 Sektionsmötet beslutar enhälligt att: 
godkänna M-ord 09/10 revisionsberättelse. 

 

§ 17.2 M-ord 12/13 Revisorerna rekommenderar att lägga M-ord 

12/13 revisionsberättelse till handlingarna. 
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 Sektionsmötet beslutar enhälligt att: 
godkänna M-ord 09/10 revisionsberättelse. 

 

§ 17.3 M-ord 13/14 Revisorerna rekommenderar att lägga M-ord 

13/14 revisionsberättelse till handlingarna. 

 

 Sektionsmötet beslutar enhälligt att: 
godkänna M-ord 13/14 revisionsberättelse. 

 

§ 17.4 M-Spel 10/11 Revisorerna rekommenderar att lägga M-Spel 

10/11 revisionsberättelse till handlingarna. 

     

 Sektionsmötet beslutar enhälligt att: 
godkänna M-Spel 10/11 revisionsberättelse. 

 

§ 17.5 MISS 11 Revisorerna rekommenderar att lägga MISS 11 

revisionsberättelse till handlingarna. 

 

 Sektionsmötet beslutar enhälligt att: 
godkänna MISS 11 revisionsberättelse. 

 

§ 17.6 MISS 09 

§ 17.7 M-sex 08/09 

§ 17.8 M.A.K. 12 

§ 17.9 M.A.K. 13 

§ 17.10 MARM 12/13 

§ 17.11 MARM 13/14 

§ 17.12 MISS 10 

§ 17.13 MISS 12 

§ 17.14 MISS 13  

§ 17.15 MnollK 12 

§ 17.16 MnollK 13 

§ 17.17 M-ord 11/12 

§ 17.18 M-sex 12/13 

§ 17.19 M-sex 13/14 

§ 17.20 M-Spel 12/13 

§ 17.21 M-Spel 13/14 
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§ 17.22 M-styret 11/12 

§ 17.23 M-styret 12/13  

§ 17.24 M-styret 13/14 

§ 17.25 Rustmästeriet 12/13 

§ 17.26 Rustmästeriet 13/14 Ingen revisionsberättelse har inkommit för 

§17.6-§17.26 

 

  Sektionsmötet beslutar enhälligt att: 
bordlägga revisionsberättelse §17.6-§17.26. 

 

§ 18 Ansvarsfrihet 

§ 18.1 M-ord 08/09 Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja 

M-ord 08/09 ansvarsfrihet. 

 

§ 18.2 M-ord 09/10     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja 

        M-ord 09/10 ansvarsfrihet. 

 

§ 18.3  M-ord 12/13     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja 

        M-ord 12/13 ansvarsfrihet. 

 

§ 18.4  M-ord 13/14     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja 

        M-ord 13/14 ansvarsfrihet. 

 

§ 18.5 M-spel 10/11     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja 

        M-spel 10/11 ansvarsfrihet. 

 

§ 18.6 MISS 08     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja 

        MISS 08 ansvarsfrihet. 

 

§ 18.7 MISS 11     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja 

        MISS 11 ansvarsfrihet. 

 

§ 18.8 Rustmästeriet 07/08    Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja 

        Rustmästeriet 07/08 ansvarsfrihet. 

 

§ 18.9 M.A.K. 12     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: besluta 

        om ansvarfrihet §18.9-§18.30 i klump. 
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Postadress Besöksadress Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 466 52-4  mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
  

§ 18.10 M.A.K. 13 

§ 18.11 MARM 12/13 

§ 18.12 MARM 13/14 

§ 18.13 MISS 10 

§ 18.14 MISS 12 

§ 18.15 MISS 13  

§ 18.16 MnollK 12 

§ 18.17 MnollK 13 

§ 18.18 M-ord 11/12 

§ 18.19 M-sex 12/13 

§ 18.20 M-sex 13/14 

§ 18.21 M-spel 12/13 

§ 18.22 M-spel 13/14 

§ 18.23 M-styret 10/11 

§ 18.24 M-styret 11/12 

§ 18.25 M-styret 12/13 

§ 18.26 M-Styret 13/14 

§ 18.27 MUU 13/14 

§ 18.28 Rustmästeriet 12/13 

§ 18.29 Rustmästeriet 13/14 

§ 18.30 XP 11/12     Sektionsmötet beslutar enhälligt att:  

        bordlägga ansvarsfrihet §18.9-§18.30 till  

        maskinteknologsektionens andra ordinarie  

        höstmöte 2015. 

 

§ 19 Övriga frågor      Inga övriga frågor. 

 

§ 20 Under mötet bordlagda frågor    Inga bordlagda frågor 

 

§ 21 Josefin Sektionsordförande Dennis Norman sjunger 

Josefin så omåttligt vackert! 

 

§ 22 Tävling 3:e pris, Marcus Johannson vinner dejtmaterial: 

fina ljus, choklad, te och tändstickor. 

 

2:a pris, Elin Andersson vinner fina blommor i 

en hjärtkruka. 



 

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2013-11-18 
 

   

 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
 Mårten Agnesson  Erik Kvarnström   Caroline Olofsson Viktor Holm 
 
Postadress Besöksadress Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 466 52-4  mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
  

 

1:a pris, Hannes vinner två biljetter till VERA-

spexet och en ask med choklad att bjuda en dejt 

på. 

 

§ 23 Kvartalets bus      Rustets Fluffbus och MnollKs Hardrock-buset 

        har inkommit. 

         

        Presentationer, i form av filmer, sker. 

 

        Mårten Agnesson begär votering med  

        handuppräckning. 

 

Sektionsmötet beslutar att: Hardrock-buset 

blir kvartalets bus med 29 röster mot 21 röster.  

 

Sektionsmötet menar att det var väldigt roliga 

bus som presenterades. 

 

§ 24 Sektionsvisan      Sektionsvisan tas upp av Mårten Agnesson. 

 

§ 25 Mötets avslutande Mårten Agnesson förklarar mötet avslutat 20.51 

 

 



Bilagor     
 
1. Kassör M-ord 
 
 
2. Motion – Jubileumsmotionen 

a. Jubileumsbudget 
 
3. Motionssvar - Jubileumsmotionen 
 
 
4. Motion – M-Spel anslutna till Sverok 

a. Stadga M-Spel 
 
5. Motionssvar – M-Spel anslutna till Sverok 

a. Samarbetsavtal M-Spel 
b. Instruktioner för M-Spel 

 
 
6. Verksamhetsberättelse M-Styret 13/14 
 
 
7. Mottagningsvision 
 



	  

	  

	  

Proposition	  1	  –	  Kassör	  M-‐ord	  
	  
Bakgrund	  
Det	  kostar	  onödiga	  pengar	  för	  sektionen	  att	  en	  ha	  en	  kassör	  för	  sektionstidningen	  M-‐ord,	  då	  
hen,	  måste	   ha	   ett	   eget	   konto	  med	   kontokort.	   För	   att	  minska	   ned	   bankkostnader	   (gjordes	  
våren	  2014)	  från	  ca	  33´000:-‐	  till	  dagens	  ca	  14´000:-‐	  så	  lades	  bland	  andra,	  M-‐ords	  konto	  ned,	  
av	  föregående	  ekonomiansvarig	  på	  sektionen	  för	  att	  ekonomin	  samt	  bokföring	  skulle	  skötas	  
direkt	  av	  M-‐Styret.	  Det	  är	  för	  få	  transaktioner	  för	  att	  ha	  en	  mening	  med	  en	  kassör	  i	  M-‐ord.	  	  	  

En	   viktig	   del	   i	   bakgrunden	   till	   ett	   senare	   beslut	   är	   att	   väga	   in	   huruvida	   sektionens	   tidning	  
skulle	   påverkas	   av	   att	   inte	   få	   betala	   sina	   fakturor	   själva.	   Det	   har	   sedan	   lång	   tid	   varit	  
sektionens	  kassör	  som	  lägger	  fram	  budgeten	  för	  sektionen	  och	  därmed	  också	  för	  tidningen.	  
Därför	  hävdar	  styrelsen	  att	  det	  inte	  skulle	  påverka	  M-‐ord	  att	  sektionens	  kassör	  sköter	  deras	  
ekonomi.	  	  

Däremot	   för	  att	  garantera	  M-‐ords	  självständiga	  och	  trovärdiga	  granskning	  av	  sektionen	  vill	  
styrelsen	  lägga	  till	  i	  stadgan,	  paragraf	  8:2,	  att	  sektionsstyrelsens	  kassören	  INTE	  på	  något	  sätt	  
får	   lägga	   sig	   i	   vad	   M-‐ord	   skriver.	   Det	   står	   i	   stadgan,	   Kapitel	   6	   SEKTIONSMÖTET,	   under	  
paragraf	   6:6,	   att	   det	   åligger	   sektionsmötet	   att	   på	   vårmöte	   2	   välja	   in	   chefredaktör,	   kassör,	  
fotografansvarig	  och	  övriga	  ledamöter	  i	  M-‐ord	  inför	  nästkommande	  verksamhetsår.	  Det	  står	  
även	   i	   stadgan,	   Kapitel	   8	   SEKTIONSTIDNINGEN	   M-‐ORD	   under	   paragraf	   8:2	   att	   M-‐ords	  
redaktion	  består	  av	  chefredaktör,	  kassör,	  fotoansvarig	  och	  övriga	  ledamöter.	  	  	  

Yrkande	  
Med	  ovanstående	  som	  bakgrund	  yrkar	  sektionsstyrelsen,	  	  
att	  sektionsmötet	  beviljar	  sektionsstyrelsen	  att	  ändra	  paragraf	  6:6	  som	  rör	  M-‐ord	  
från:	  	  

Det åligger sektionsmötet att: 
• Inför nästkommande verksamhetsår välja:  

o Chefredaktör, kassör, fotografansvarig och övriga ledamöter i M-ord. 
o övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i reglementet.	  

till:	  

Det åligger sektionsmötet att: 
• Inför nästkommande verksamhetsår välja:  

o Chefredaktör, fotografansvarig och övriga ledamöter i M-ord. 
o övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i reglementet.	  



	  
samt	  
att	  sektionsmötet	  beviljar	  sektionsstyrelsen	  att	  ändra	  paragraf	  8:2	  som	  rör	  M-‐ord	  
från:	  	  
Redaktionen består av chefredaktör, kassör, fotoansvarig och övriga ledamöter. 

Chefredaktör, kassör, fotoansvarig och övriga ledamöter väljs av sektionsmöte på förslag av 
valberedningen. 

Chefredaktör är ansvarig utgivare och skall vara myndig. 

till:	  	  
Redaktionen består av chefredaktör, fotografansvarig och övriga ledamöter. 

Chefredaktör, fotografansvarig och övriga ledamöter väljs av sektionsmöte på förslag av 
valberedningen. 

Chefredaktör är ansvarig utgivare och skall vara myndig. 

M-ords ekonomi sköts av sektionsstyrelsens kassör. Denne får inte på några sätt använda ekonomiska 
påtryckningar för att påverka vad som skrivs i sektionstidningen M-ord. 

	  

	  

	  

	  

M-‐Styret	  genom	  

	  

_____________________	  

Dennis	  Norman	  

Ordförande	  M-‐Styret	  14/15	  

	  



Motion 1 - jubileumsbankett. 
 

Bakgrund 

Som säkert många vet så fyller Maskin 150 år nästa år och det ska givetvis firas 
med pompa och ståt. Det kommer i nuläget framförallt att firas i november nästa 
år med en stor jubileumsbankett där alla maskinare är välkomna, gamla som nya.  
 
Maskinteknologsektionen har under de senaste åren gått med mer eller mindre 
stor vinst. Dessa pengar läggs i nuläget delvis på hög vilket är bra för 
oförutsägbara utgifter i framtiden. Det är dock inte meningen att en ekonomisk 
förening, som vi är, ska gå med vinst vilket därför kan ge komplikationer. 
Pengarna behöver alltså i viss mån spenderas. Därför tycker vi att en del av 
pengarna borde användas för att sänka priset för studenterna till den planerade 
banketten. 

 
 
Bilden visar en budget med de 100 000 kr vi avser att äska från sektionen, där 
bankettens alla poster har tagits bort för att göra det hela lite mer överskådligt. 
Hela budgeten är bifogad. Budgeten är beräknad på 500 nuvarande studenter 
och 400 äldre studenter. Studenterna betalar 200 kr mindre än icke studenter 
vilket motsvarar de 100 000 kr som ska gå till att hålla nere biljettpriset för 
studenterna – sektionens medlemmar. Det som vi vill visa här är att för att vi ska 
kunna hålla nere priserna, framförallt för studenterna, krävs att vi får in pengar 
från olika håll. Vi har hittills fått 150 000 kr från programmet och avser att även 
äska från kåren. Vi håller även i dagsläget på att söka pengar från sponsorer men 
vet inte i dagsläget exakt hur mycket det kommer kunna rendera. Som syns i 
budgeten behövs nära 200 000 kr till för att bankettens budget ska gå ihop med 
de biljettpriser som är föreslagna(500nuvarande studenter/700äldre studenter). 
Detta betyder alltså att vi kommer få justera biljettpriset beroende på hur 
mycket pengar vi kan få in från olika håll och att dessa pengar gör en stor 
skillnad för nuvarande studenters biljettpris! 
 
 

 

Intäkter

Äskningar

Programmet 150000

Sektionen 100000

Spons

Företag

Biljettintäkter 500 antal3studenter

500 250000 biljettpris3studenter

400 antal3icke3studenter

700 280000 biljettpris3icke3studenter

900

Totalt4intäkter: 780000

Utgifter

Bankett 969848

Totalt4utgifter

Totalt A189848



Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi i jubileumskommittén att 

Maskinteknologsektionen avsätter 100 000 kr till banketten för att priset på denna 

tillställning ska bli billigare för studenterna.  

 

 

Oskar Salonen ordförande Maskinteknologsektionen Jubileumskommitté. 

 

 

_____________________________________________________ 



 

 
Intäkter

Äskningar

Programmet 150000

Sektionen 100000

Spons

Företag

Biljettintäkter 500 antal studenter

500 250000 biljettpris studenter

400 antal icke studenter

700 280000 biljettpris icke studenter

900

Totalt intäkter: 780000

Utgifter

Bankett

Transport 32 28800 Priset per person är baserat på 6% moms 30000 för 10 bussar som går två vändor

Underhållning 100000 I denna post ingår: Toastmaster om det är någon kändis, band, scen, pyntning av lokal osv.

Mat 50,4 45360 Fördrink

131,04 117936 Förrätt

264,32 237888 Huvudrätt

106,4 95760 Dessert

123,2 110880 Vin

64,96 58464 Avec/Dessertvin

22,4 20160 kaffe

Summa mat 686448

Vakt

30600 9 vakter i 8timmar för 425kr/timme

Ljud/Ljus 5000 Lob

Ström/El 1000

Övrigt

Dagsaktivitet 100 45000 Egen uppskattning 100kr och hälften går på denna aktivitet.

Bok 70 63000 Uppskattad efter snabbare googling

Oförutsedda utgifter 10000 Vad kan gå fel?

Totalt utgifter 969848

Totalt -189848

Transport 32 32 32 32

Underhållning 66 40 167 100

600pers 1000pers 600pers 100 000 1000pers 100000

Mat: 45 45 45 45 Fördrink

117 117 117 117 Förrätt

110 110 110 110 Vin

58 58 58 58 Avec/Dessertvin

20 20 20 20 kaffe

Vakt: 28 31 28 31 425kr/tim/vakt

Ljud/ljus 10 5 10 5 5 000 kr

Ström/el 2 1 2 1 1 000 kr

Totalt: 345 342 345 342



 

 

 

 

Motionssvar - Jubileumsbankett 

 

Bakgrund 
Maskinteknologsektionens styrelse är enig med JubelK om att jubileet skall firas med pompa 

och ståt i världsklass. Banketten är en ypperlig tillställning som kommer skrivas om i 

massmedier vilket kommer att stärka sektionsandan och även gynna gemene teknolog. 

Sektionens tillgångar är i den storleken att 100 000 kr, inte kommer påverka sektionens 

vardagliga verksamhet eller framtida investeringar då det finns sparat kapital även för 

exempelvis en ny sektionsbil eller upprustning av Winden. Till framtida jubileum kommer det 

ha upprättats en fond vart pengar sätts av kontinuerligt efter varje år så att 

maskinteknologsektionen också i framtiden kommer kunna fira jubileum och då veta hur 

mycket som finns disponibelt.  

 

 

Yrkande 

Sektionsstyrelsen yrkar på 
att bifalla JubelK:s yrkande: 
”Maskinteknologsektionen avsätter 100 000 kr till banketten för att priset på denna 
tillställning ska bli billigare för studenterna.” 
 
med följande tillägg: 

Att 200 kr per person av biljettpriset subventioneras till studenter som 
deltar på banketten.  

 

 

M-Styret genom 

_____________________ 

Dennis Norman 

Ordförande M-Styret 14/15 

 



 

 

 

 

Motion 2 - M-Spel anslutna till Sverok 

 

Bakgrund 
 Sverok är ett ungdomsförbund som ger bidrag till spelföreningar. Just nu får 

man som ansluten förening 3000kr i verksamhetsbidrag per år, samt 40kr per medlem som 

är under 26 år. Vi skulle jättegärna vilja ansluta M-Spel till Sverok och nyttja dessa bidrag. 

Med dessa bidrag så öppnas ofantligt många möjligheter för M-Spel och Maskinsektionen. 

M-Spel kommer ju då i framtiden att få ett belopp varje år som de helt enkelt ska göra av på 

i princip vad de vill. Så länge det i någon form har med spel att göra. 

 Om M-Spel blir anslutna till Sverok så kommer vi kunna slopa medlemsavgiften. 

Detta innebär ju att varje maskinare kan bli medlem och bidra till verksamheten. Om alla 

maskinare blir medlemmar så kommer bidragsbeloppen att gå upp mot 20’000kr per år. 

Endast fantasin sätter gränser på hur dessa pengar ska spenderas. 

 

 För att ansluta M-Spel till Sverok så behöver M-Spel dock uppfylla vissa krav. 

Föreningen ska vara öppen för alla och vara helt demokratisk. M-Spel behöver också bli 

fristående från sektionen på så sätt att sektionen inte kan besluta saker åt M-Spel, utan M-

Spels framtida årsmöten ska vara föreningens högsta beslutande organ. Vi ser ju helst att 

varenda maskinare är medlem i M-Spel, men vi kan ju inte tvinga folk att gå med. Officiellt så 

behöver M-Spel därför ha sin organisation separat från Maskinsektionen så att inga icke-

medlemar kan påverka M-Spel. 

 För att detta ska bli verklighet så behöver paragraferna 6:6, 12:2, 12:3 och 12:5 

i Maskinteknologsektionens stadgar att ändras så att M-Spel uppfyller de krav som Sverok 

har.  

 Även fast dessa stadgaändringarna kommer innebära att M-Spel officiellt inte 

längre är bunden till sektionen så kommer vi fortfarande att profiliera oss mot 

maskinsektionen. Vi kommer fortfarande att heta M-Spel och nästan alla våra medlemmar är 

ju maskinare. Denna motion ger helt enkelt M-Spel möjlighet till att expandera sin 

verksamhet och göra mycket mer för sina medlemmar och maskinsektionen. 

 

 

 



Yrkande 

Med ovanstående som bakgrund yrkar medlemsföreningen M-Spel 

att sektionsmötet beviljar ändring av paragraf 6:6 som rör M-Spel 

från:   

Det åligger sektionsmötet att: 

 Inför nästkommande verksamhetsår välja:  

o övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i reglementet 

till: 

Det åligger sektionsmötet att: 

 Inför nästkommande verksamhetsår välja:  

o övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i reglementet, gäller dock ej M-

Spel 

samt 
 
att sektionsmötet beviljar ändring av paragraf 12:2 som rör M-Spel 
 
från:   

Medlemsförening skall ha en styrelse. Ordförande, kassör och en total majoritet av 

styrelseledamöterna skall vara medlemmar i sektionen. Ordförande och kassör i 

medlemsförening tillsätts av sektionsmöte. Valen skall beredas av sektionens valberedning. 

Övriga ledamöter i styrelsen väljes av sektionsstyrelsen. Övriga ledamöter i styrelsen väljes 

av sektionsstyrelsen gäller ej XP 

 

till: 

Medlemsförening skall ha en styrelse. Ordförande, kassör och en total majoritet av 

styrelseledamöterna skall vara medlemmar i sektionen. Ordförande och kassör i 

medlemsförening tillsätts av sektionsmöte. Valen skall beredas av sektionens valberedning. 

Övriga ledamöter i styrelsen väljes av sektionsstyrelsen. Ordförande och kassör i 

medlemsförening tillsätts av sektionsmöte gäller ej M-Spel. Övriga ledamöter i styrelsen 

väljes av sektionsstyrelsen gäller ej XP eller M-Spel.   

 

 

 

 

 

 



Samt 

 

att sektionsmötet beviljar ändring av paragraf 12:3 som rör M-Spel 

 

från:   

Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan föreningsmedlem som 

motverkar föreningens syften uteslutas på beslut av föreningsstyrelsen. Minst hälften av 

medlemmarna skall vara medlemmar i sektionen.  

 

till:   

Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan föreningsmedlem som 

motverkar föreningens syften uteslutas på beslut av föreningsstyrelsen. Minst hälften av 

medlemmarna skall vara medlemmar i sektionen. Dock kan föreningsmedlem som 

motverkar föreningens syften uteslutas på beslut av föreningsstyrelsen gäller ej M-Spel. 

 

Samt 

 

att sektionsmötet beviljar ändring av paragraf 12:5 som rör M-Spel 

 

från:   

Sektionsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, reglemente, övriga 

styrdokument samt av sektionen fattade beslut. 

 

till:   

Sektionsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, reglemente, övriga 

styrdokument samt av sektionen fattade beslut. Samt av sektionen fattade beslut gäller ej 

M-Spel. 

 

M-Spel genom 

_____________________ 

Jonatan Tiensuu 

Ordförande M-Spel 14/15 

 



Stadga 

Intresseföreningen M-Spel 

Teknologsektionen Maskinteknik 

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 

  



§ 1 Definition 

§ 1:1 Benämning 

§ 1:1:1 Föreningens fullständiga namn 

M-Spel 

§ 1:2 Föreningens säte 

Göteborg, Västra Götalands län 

§ 1:3 Föreningsform 

Föreningen är ideell samt är religiöst och partipolitiskt obunden.  

§ 1:4 Syfte 

§ 1:4:1 Främjande av intresse 

Intresseföreningen har som syfte att främja intresset för spel. Detta inkluderar men är inte begränsat 
till: 
Brädspel 
Dator- och konsolspel 

§ 1:5 Rättigheter 

§ 1:5:1 Sektionens varumärke 

Intresseförening äger rätt att i namn och emblem använda Maskinteknologsektionens namn och 
symboler. 

§ 1:6 Skyldigheter 

§ 1:6:1 Sektionen 

Intresseförening är skyldig att rätta sig efter Maskinteknologsektionens stadga, reglemente och 
fattade beslut. 

§ 1:6:2 Styrelse 

Intresseföreningen måste ha en tillsatt styrelse, se § 2:1 

§ 1:6:3 Årsmöten 

Intresseföreningen måste ha minst ett möte per år dit föreningens och sektionens medlemmar är 
kallade.  

§ 1:7 Verksamhet 

§ 1:7:1 Ekonomi 

Intresseföreningens ekonomi skall vara fristående från sektionen. 

§ 1:7:2 Revision 

Föreningens verksamhet och ekonomi kan komma att granskas av sektionens revisorer 



§ 2 Medlemmar 

§ 2:1 Styrelse 

§ 2:1:1 Sammansättning 

Intresseföreningens styrelse består av 
Ordförande, 
Kassör 
samt minst en ledamot 

§ 2:1:2 Ansvar 

Styrelsen ansvarar för intresseföreningens medlemslista, medlemsvärvning, sammankomster, beslut 
som tas på årsmötet och övrig verksamhet. 

§ 2:1:3 Tillsättning 

Styrelsen tillsätts på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen. 
En medlem kan inte inneha mer än en post i styrelsen. 

§ 2:2 Medlemskap 

§ 2:2:1 Medlemmar 

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning får ett 
medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, 
årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan 
besluta att det är gratis att vara medlem. 

§ 2:2:2 Uteslutande 

Styrelsen äger rätt att temporärt stänga av en medlem från föreningsaktiviteter om det anses att 
medlemmen motverkar föreningens syfte. Sådan avstängning varar i maximalt en månad varpå ett 
extra årsmöte skall hållas för att besluta om medlemmens uteslutande eller hävande av 
medlemmens avstängning. Sådant möte skall utlysas stadgeenligt och det skall klart framgå att beslut 
om medlemmens uteslutande skall fattas på mötet. 
Beslut om uteslutande fattas med två-tredjedels majoritet, där den berörde medlemmen har 
rösträtt. Sådant beslut kan inte hävas annat än genom att frågan lyfts på framtida årsmöte. Fram till 
medlemmens uteslutande har denna fortfarande närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på föreningens 
årsmöten. 

§ 2:3 Medlemsrättigheter 

§ 2:3:1 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Varje medlem av intresseföreningen har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt på föreningens 
samtliga årsmöten. 

§ 2:3:2 Rösträtt 

Endast fullt betalande närvarande medlemar äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten äger endast 
närvarande ur styrelsen rösträtt. Röster får alltså varken på styrelsemöte eller årsmöte läggas per 
proxy. 

 



§ 3 Sammankomster 

§ 3:1 Årsmöte 

§ 3:1:1 Kallelse 

Föreningens årsmöte sker i samband med Maskinteknologsektionens andra årliga vårmöte. Årsmötet 
skall utlysas minst tio dagar i förväg på sektionens anslagstavla, sektionens hemsida samt 
föreningens eventuella maillista. 

§ 3:1:2 Dagordning 

Följande punkter måste behandlas på det ordinarie mötet: 

○ Mötets öppnande 

○ Mötets behörighet 

○ Val av mötets ordförande 

○ Verksamhetsberättelse 

○ Ekonomisk berättelse 

○ Revisorernas berättelse 

○ Budget 

○ Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 

○ Val av styrelse 

○ Övriga frågor 

○ Mötets avslutande 

 

§ 3:1:3 Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret behandlas under Maskinteknologsektionens 
första årliga höstmöte. 

§ 3:1:4 Extra årsmöte 

Om styrelsen eller minst hälften av föreningens medlemmar vill, eller revisorn kräver det så ska 
styrelsen kalla till ett extra årsmöte. 

§ 3:2 Beslut 

§ 3:2:1 Röstning 

Beslut genom röstning sker genom enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna 

§ 3:2:2 Uplösning av förening 

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas 
måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar 



godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas samt allt lånat matrial 
återlämnas till dess ägare. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med 
föreningens syfte, om möjligt till liknande förening på sektionen. Hur detta ska ske beslutas på det 
sista årsmötet. 



 

 

 

 

Motionssvar – M-Spel anslutna till Sverok 

 

Bakgrund 
Maskinteknologsektionens styrelse är positiva till att medlemsföreningen M-spel vill utveckla 

sin verksamhet och med denna motion skapar möjligheter för att utöka föreningens 

möjligheter till externa inkomster. Även om det innebär att M-Spel går ifrån 

Maskinteknologsektionens organisation och att sektionen på pappret förlorar spelföreningen, 

så finns mycket att vinna.  

Fördelar om motionen går igenom är bland annat att: 

M-spel får tillgång till externa inkomster och därmed får större möjlighet att utvecklas som en 

förening genom fler/större arrangemang som fler (framförallt) maksinteknologer ska kunna 

nyttja.  

Nackdelar: 

Vi har inte längre någon inverkan på M-spels ekonomi eller på deras verksamhet i och med 

att allt som knyter M-spel till maskinteknologsektionen då blir vad som står i deras egna 

stadga och styrdokument. 

 

Maskinteknologsektionsstyrelsens lösning på detta är ett avtal mellan det fristående M-spel 

och Maskinteknologsektionsstyrelsen. Där ställs flera krav på M-spel för att få verka och 

nyttja Maskinteknologsektionens lokaler. Detta avtal säkerställer att M-Spel fortsättningsvis 

kommer att verka för gemene maskinteknologs bästa. Krav som ställs är exempelvis att 

minst hälften av M-spels styrelse skall vara maskinteknologer. Om den fristående föreningen 

M-Spel ej förhåller sig till upprättade avtal kommer de att bli fråntagna rätten att verka i 

Maskinteknologsektionens namn och en ny medlemsförening skulle då kunna upprättas likt 

det som finns idag. 

 

Yrkande 

Med ovanstående som bakgrund yrkar sektionstyrelsen på 

 

 att avslå M-Spels motion i dess helhet. 

 

Vidare yrkar sektionsstyrelsen på 

 

 att i Reglementet under Medlemsföreningar  §12.1 ändra från: 

 

Maskinteknologsektionens medlemsföreningar är: 

• Experimentverkstaden (XP) 



• Spelföreningen (M-spel) 

 

till: 

 

Maskinteknologsektionens medlemsföreningar är: 

• Experimentverkstaden (XP) 

 

och  

 

 att I Reglementet under Medlemsföreningar helt ta bort §12.1b 

 

Spelföreningens styrelse består av ordförande, kassör och högst två övriga 

styrelsemedlemmar 

 

 

och 

 att ingå ett samarbetsavtal med den fristående spelföreningen M-Spel 

 

M-Styret genom 

_____________________ 

Dennis Norman 

Ordförande M-Styret 14/15 

 



   
 

 

Samarbetsavtal M-Spel 

Allt som medlemsföreningen M-Spel disponerar av Maskinteknologsektionen fram till och med 

anslutning till spelhobbyförbundet Sverok ägs av Maskinteknologsektionen. Det kommer efter 

utträdelsen från sektionen att lånas ut om nedanstående punkter följs.  

Samarbetsavtalet skall signeras för varje nytt verksamhetsår. 

 

Medlemsföreningen skall 

 Följa instruktioner från M-styret. 

 Ta hand om de materiella tillgångar som lånas av Maskinteknologsektionen och se till att de ej 

slits onaturligt.  

 Följa Maskinteknologssektionens stadgar, reglemente och policys. 

 Ha ett namn som är förknippat med Maskinteknologsektionen.  

 

Överträdelse mot ovanstående kan få konsekvenser i form av: 

 Förlora rätten att i namn och emblem använda Maskinteknologsektionens namn och symboler. 

 Inte få använda sig av Maskinteknologsektionens materiella tillgångar, så som lokal, spel osv. 

 Att verka inom Maskinteknologsektionen. 

 

 

 

(Texta tydligt) 

 

Ordförande för medlemsföreningen M-Spel  

Namn:________________________________

  

Personnummer:_________________________ 

 

Datum:________________________________ 

 

Underskrift:____________________________ 

 

Ordförande för M-styret 

 

Namn:________________________________

  

Personnummer:_________________________ 

 

Datum:________________________________ 

 

Underskrift:____________________________ 

 

mstyret@mtek.chalmers.se      

Dokumentet skapat 2014-11-16  

mailto:mstyret@mtek.chalmers.se
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412 96 Göteborg 

Instruktioner för M-Spel 
 

1. Sammansättning 
1.1 M-Spels styrelse skall vara majoritet medlemmar i 

Maskinteknologsektionen 

2. Verksamhet 
2.1. M-Spel har till uppgift att anordna regelbundna spelkvällar för 

Maskinteknologsektionen.  

2.2. M-spel har till uppgift att minst en gång varje läsperiod anordna ett 

större spelevenemang, såsom Chalmersmästerskap (CM) eller 

Maskinmästerskap (MM). 

2.3. M-spel har till uppgift att främja och ta till vara på medlemmars 

intresse. 

3. Åligganden 
3.1. Ordföranden åligger: 

 att leda och inför Sektionsstyrelsen ansvara för M-Spels arbete. 

 att som ledamot ingå i Ordföranderådet. 

 att sköta kontakten med andra föreningar, sektioner och 

programledningen för Maskinteknik. 

 att inför M-Spels medlemmar och sektionsstyrelsen centralt 

besvara frågor angående M-Spels verksamhet. 

3.2. PR-chef åligger: 

 att ansvara för M-Spels sida på Maskinteknologsektions 

hemsida 

 att skriva annonser till M-ord 

 att skicka in information om M-Spels arrangemang till 

veckobrevet och sektionskalendern 

4. Överklagande 
4.1. M-Spels beslut kan överklagas till Sektionsstyrelsen 

4.2. Sektionsstyrelsen har överbeslutanderätt över M-Spels beslut. 
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5. Rekrytering 
5.1. Rekrytering av nytt M-Spel skall ske demokratiskt och val ska 

valberedas av en valberedning.  

6. Övrigt 
6.1. M-Spel ska aktivt informera sektionens övriga medlemmar om sin 

verksamhet och ska medverka vid arrangemang med detta syfte. 

6.2. M-Spel ska vara MnollK behjälpliga under 

Maskinteknologsektionens mottagning. 
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Maskinteknologsektionens	  styrelse	  
Verksamhetsberättelse	  
Verksamhetsåret	  2013-‐07-‐01	  –	  2014-‐06-‐30	  

	  

Styrelsen	  
Ordförande:	  Mårten	  Agnesson	  

Ekonomiansvarig:	  Gabriella	  Hjält	  

Vice	  ordförande:	  Juliette	  Utbult	  

Arbetsmarknadsansvarig:	  Niklas	  Karlsson	  

Utbildningsansvarig:	  Anna	  Dean	  

Kommunikationsansvarig:	  Simon	  Öberg	  

Intendent:	  Johan	  Bondesson	  

Under	  året	  har	  styrelsemöten	  genomförts	  varje	  lunch	  på	  måndagar	  kl12:00.	  

	  

M-‐styret	  har	  under	  året:	  

Genomfört	  4	  sektionsmöten.	  

Berett	  val	  och	  valt	  in	  ledamöter	  till	  MARM,	  MUU,	  M-‐spel,	  JubelK,	  MGK	  samt	  till	  ordförande	  i	  
valberedningen.	  

Deltagit	  på	  KU,	  SU,	  NU,	  UU	  samt	  kassörsforum.	  

Haft	  diskussionsmöten	  minst	  en	  gång	  varje	  läsperiod.	  

Varit	  sammankallande	  till	  FUT-‐möten.	  

Varit	  sammankallande	  till	  ordföranderåd	  tre	  gånger	  per	  läsperiod.	  

Deltagit	  på	  TUT-‐möten.	  

Genomfört	  arbetsmiljöronder	  i	  Maskinhuset.	  

Arrangerat	  en	  sångbokssittning	  i	  Gustav	  Dahlén.	  

Genomfört	  utbildning	  för	  nyinvalda	  till	  föreningar	  på	  maskinsektionen.	  

Arrangerat	  tackmiddag	  för	  aktiva	  på	  sektionen.	  

Tillsammans	  med	  programmet	  arrangerat	  en	  masterpub,	  med	  tillhörande	  quiz.	  

Genomfört	  aspningar:	  
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• Tacomiddag,	  lekar	  och	  mys	  i	  Winden.	  
• Skridsko	  på	  Heden.	  
• Semlebakstävling.	  

Hanterat	  uthyrningen	  av	  Bruno.	  

Beslutat	  om	  äskningar.	  

Samt	  mer…	  

	  

Under	  verksamhetsåret	  13/14	  har	  M-‐styret	  dessutom:	  

Gjort	  förändringar	  i	  sektionens	  ekonomi	  på	  följande	  punkter.	  

• Ekonomipolicy.	  
• Uppdaterat	  ”Sektionens	  ekonomi”	  i	  reglementet.	  
• Kostnadsbesparande	  åtgärder	  på	  banken.	  

Upprättat	  en	  aspningspolicy.	  

Tillsett	  att	  sektionens	  kommittéer	  upprättat	  en	  formell	  överlämning	  och	  varit	  dem	  
behjälpliga	  i	  framtagandet	  av	  dessa.	  

Gjort	  en	  utredning	  av	  mottagningen	  tillsammans	  med	  programmet	  ”Teknisk	  Design”.	  

Arrangerat	  SMART	  tillsammans	  med	  programmen	  ”Automation	  och	  Mekatronik”	  och	  
”Teknisk	  Design”.	  

Varit	  lyhörda	  inför	  införandet	  av	  nya	  läsårstider.	  	  

Arbetat	  aktivt	  med	  studieförbättring	  (MUU).	  

Tillsammans	  med	  föreningarna	  reviderat	  dess	  instruktioner.	  

Genomfört	  gemensamma	  träningspass	  inför	  Göteborgsvarvet.	  

Tillsatt	  en	  projektgrupp	  som	  arbetat	  med	  att	  arrangera	  en	  kandidatmiddag	  subventionerat	  
av	  M-‐styret.	  

Genomfört	  omfattande	  reparationer	  av	  Bruno.	  	  

Arbetat	  med	  Akademiska	  Hus	  för	  att	  förbättra	  bokningarna	  av	  de	  nya	  grupprummen.	  

Arrangerat	  maskindagen	  i	  Bulten.	  

Tillverkat	  en	  Bautastenstavla.	  

Köpt	  ny	  ölkyl	  till	  Winden.	  

Hanterat	  inbrott.	  

Julpyntat	  Winden.	  

	  

Arbete	  som	  påbörjats:	  

Ändra	  invalen	  

Införa	  posten	  alumninansvarig	  till	  M-‐styret.	  

Uppdaterade	  regler	  för	  Brunouthyrningen	  



Mottagningsvision	  
	  
Bakgrund:	  	  
De	  senaste	  15	  åren	  har	  Maskinteknologsektionen	  och	  Teknologsektionen	  
Teknisk	  Design	  arrangerat	  en	  gemensam	  mottagning	  som	  under	  årens	  lopp	  varit	  
mycket	  uppskattad.	  Då	  vi	  nu	  står	  inför	  praktiskt	  sett	  nya	  förutsättningar	  har	  vi	  
gemensamt	  kommit	  fram	  till	  ett	  beslut	  som	  vi	  tror	  kommer	  att	  gynna	  båda	  våra	  
sektioner	  på	  lång	  sikt.	  Utöver	  organisatoriska	  förändringar	  har	  det	  framkommit	  
ytterligare	  ett	  antal	  anledningar	  till	  varför	  en	  separerad	  mottagning	  är	  en	  rimlig	  
väg	  att	  gå	  framöver.	  

• Studenterna	  läser	  inte	  längre	  Inledande	  Matematik	  tillsammans.	  
• Studenterna	  bör	  känna	  tydligare	  sektionstillhörighet	  
• Ökad	  gemenskap	  i	  klasserna	  då	  högre	  andel	  studenter	  i	  klassen	  får	  gå	  på	  

arrangemangen.	  
• Ökad	  möjligheten	  för	  sektionsmedlemmar	  att	  bli	  föreningsaktiva.	  
• Ökad	  möjlighet	  för	  nya,	  innovativa	  arrangemang.	  

	  
Ovanstående	  faktorer	  leder	  oss	  till	  den	  vision	  vi	  gemensamt	  tagit	  fram	  som	  säger	  
att	  vi	  till	  2017	  arbetat	  fram	  ett	  nytt	  mottagningskoncept.	  Detta	  betyder	  i	  
praktiken	  att	  vi	  ska	  ha	  två	  separata	  mottagningskommittéer	  som	  i	  första	  hand	  
värnar	  om	  sin	  sektion	  men	  där	  flera	  gemensamma	  arrangemang	  och	  
sektionsöverskridande	  samarbeten	  ändå	  ska	  förekomma.	  
	  
En	  separerad	  mottagning	  i	  vår	  mening	  skall	  inte	  leda	  till	  ett	  minskat	  samarbete	  
mellan	  sektionerna	  utan	  snarare	  tvärt	  om,	  men	  kanske	  på	  en	  mer	  
studierelaterad	  nivå	  än	  tidigare.	  
	  
	  
Genomförande:	  	  
En	  grupp	  på	  två	  styrelsemedlemmar	  från	  vardera	  sektion	  samt	  två	  
representanter	  från	  sittande	  MnollK	  har	  tillsats.	  Senare	  kommer	  även	  ytterligare	  
två	  representanter	  från	  nyinvalda	  mottagningskommitté	  att	  ingå	  i	  
arbetsgruppen.	  Denna	  arbetsgrupp	  har	  till	  uppgift	  att	  ta	  fram	  en	  mer	  detaljerad	  
handlingsplan	  för	  övergången	  och	  därmed	  även	  en	  övergripande	  tidsram	  för	  
projektet	  så	  att	  det	  är	  så	  när	  som	  direkt	  applicerbart	  våren	  2017	  när	  delningen	  
är	  tänkt	  ska	  ske.	  	  
	  
Sammanfattningsvis	  har	  vi	  alltså	  två	  kommande	  mottagningar	  på	  oss	  att	  
förbereda,	  testa	  och	  noggrant	  utvärdera	  potentiella	  arrangemang	  för	  att	  försäkra	  
oss	  om	  att	  den	  hittills	  höga	  kvalitén	  bibehålls	  för	  de	  båda	  mottagningarna	  i	  
framtiden.	  
	  
/M&TD-‐styrena	  	  
	  
	  
	  
	  


