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Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte 
 
Plats: HA1  
Tid: 12:00 – 13:00 och 17:15 à Tisdag den 4 februari kl.12:00 
 
 
§ 1 Mötets öppnande      Anton Dannetun förklarar mötet öppnat kl.  

12:06. 
 

§ 2 Adjungeringar      Mikael Enelund, adjungeras in med yttrande-  
och närvarorätt. 
 

§ 3 Val av mötesordförande     Sektionsmötet beslutar att välja Anton Dannetun
        till mötesordförande. 
 

§ 4 Val av sekreterare      Sektionsmötet beslutar att välja Simon Öberg  
till mötessekreterare. 
 

§ 5 Val av justeringsmän     Sektionsmötet beslutar att välja Martin  
Granlund och Carl Swanström 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 ändringen att 
         § 13.1 och § 15.10 MUU flyttas till efter §21  
     
§ 9 Godkännande av föregående mötesprotokoll  Sektionsmötet beslutar   
        att godkänna föregående mötesprotokoll. 
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§ 10 Meddelanden  
 
§ 10.1   Programmet informerar    Mikael Enelund berättar att det är masterinfo för  

M3 den 2/4, det kommer i veckobrevet så 
såningom. Matematiska institutionen vill ha 
hjälp med övningsledare till Linjär algebra, men 
även för framtida behov mot timlön. Enkät 
innan studiesocial rond kommer. Minskad 
svarsfrekvens på kursenkäter efter ny layout. 

    
§ 10.2 Inspektor tillika studerandeombudsman informerar Sven Andersson presenterar sig som inspektor 

på M och studerandeombudsman på campus 
Johanneberg. Han är lärare på tillämpad 
mekanik och berättar vad han har jobbat med 
tidigare, bl.a. startat upp Formula Student. PP 
kommer att läggas upp på hemsidan. Alla kan 
vända sig till Sven om det är några problem med 
lärare eller något annat med studierna. Hjälper 
studenter med vad de kan göra vid problem. 
Förhandlar inte om betyg och diskuterar inte 
kvaliteten på utbildningen.   

 
 

  § 10.3   Kårledningen informerar     Ingen närvarande. 
 
 
  § 10.4   M-styret informerar     Ordförande: Berättar om jobbet med  

propositioner. Har fortsatt jobbat med 
bautastenen och uppmanar till att aspa styret. 

 
Ekonomiansvarig: Gabriella delar sedvanligt ut 
Bautastenskassan och berättar om hur man 
donerar pengar till Bautastenskassan. Gjort en 
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ny ekonomisk policy. Visar det ekonomiska 
läget och berättar vad som kommer att hända. 
Jobbar med att utveckla utbildning av de nya 
kassörerna. Möte med banken resulterade i 5500 
kr i minskade kostnader per år. Erik Hansson 
köper en plakett kontant av Gabriella.  

 
VO/SAMO: Juliette berättar om den nya 
asppolicyn. Uppdaterat instruktionerna till 
föreningarna och jobbar vidare på 
överlämningarna. Har även tillsammans med 
Lilian organiserat en föreläsning med 
akademihälsan. Berättar om bokningssystemet 
med de nya grupprummen och varför det inte 
fungerat som tänkt. Första aspen för styret 13/2. 

 
Intendent: Johan berättar att Bruno klarade 
besiktningen (applåder). Bokning sker numera 
på hemsidan, och en extra nyckel är på gång. 

 
Utbildningsansvarig: Anna trycker på vikten 
med kursenkäter, och berättar att ytterligare 
kommentarer kan skickas till 
utbildning@mtek.chalmers.se. MUUs nya 
medlemmar presenterar sig.  

 
Arbetsmarknadsansvarig: Niklas meddelar att 
det är After Work med Academic Work den 
13/2 för Masterutbildningar och M3, casetävling 
mot KTH, anmälan sker via mail till MARM. 
MARM börjar med asp 10/2, tapas i Winden. 

 
Informationsansvarig: Simon berättar att en 
guide för hur hemsidan skall användas nu är 
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levererad, och att hemsidan kommer att vara 
bättre uppdaterad framöver. Jobbar just nu mest 
med SMART’14 och 
Göteborgsvarvssattsningen. 

 
  § 10.5 APG informerar  Erik Hansson berättar om vad som beslutats på 

FUM angående Härrydaområdet (Bastun). Snart 
är det också val till nästa års kårfullmäktige, för 
mer info prata med någon i APG. Fredrik 
Granum berättar om kårens ekonomi och 
omsättning samt om kårens åsikter när det 
kommer till högskolans arbete med att optimera 
sin placering på rankinglistor. 

 
 
  § 10.6 Föreningar informerar     M-sex: Emil berättar att de också börjar med  

aspningar. Planerar vårbalen 22/3, mer info 
kommer. 

 
MISS: Joel vill tacka alla som medverkat på 
misspassen, sista passet 19/2, CM i spökboll. 

 
     Rustet: Har ny asp på tisdag. 
 

M-ord: Martin berättar att de har har asp 19/2, 
det blir kul 

 
M-spel: Tackar alla som kom på lanet och även 
M-spel har asp. 

 
Mak: Vill ha bilder och filmer från skidresan 
och tackar för detta året. 
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  § 10.7 Övriga informerar     Ingen  
 
 
Mötet ajourneras till 17.15 med fortsättning i HA1 
 
_____________________________________________________________________________  
  
Mötet återupptas 17.25 av den nya mötesordförande Emma Johansson i HA1 
 
 
 
§ 11 Val av mötesordförande    Sektionsmötet beslutar att välja Emma Johansson 
        till mötesordförande 
      
     
§12 Propositioner 

 
  § 12.1 Proposition 3 - Stadgerevidering  Mårten läser upp propositionen.  
 
 
 
Mötet ajourneras 10 minuter. 
 
Mötet återupptas 18.15. 
 
 

    Med ovanstående som bakgrund yrkar sektionsstyrelsen 
att under paragraf §6:5 ”Vårmöte 1” i stadgan ändra 
från: 
 
Det åligger sektionsmötet att: 
• fastslå sektionsavgift för nästkommande läsår. 

• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  
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o MnollK 

o M.A.K. 

o MISS 

o XP 
• välja ordförande i årets: 

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

till: 
Det åligger sektionsmötet att: 
 
• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o M.A.K. 

o MISS 

o MnollK 

o M-sex 

o Rustmästeriet 

o XP 

• vartannat år välja sektionens inspektor 

att under paragraf §6:6 ”Vårmöte 2” i stadgan ändra 
från: 
 
Det åligger sektionsmötet att: 
• inför nästkommande verksamhetsår välja: 

o sektionsordförande, vice sektionsordförande 
och sektionens kassör. 
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o övriga ledamöter i sektionsstyrelsen, vilka är 
förtecknade i reglementet. Dessa skall väljas in 
enskilt till respektive post.  

o kassör i MARM 

o sektionsrevisorer 

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

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

o övriga sektionsfunktionärer som finns 
förtecknade i reglementet. 

till: 
Det åligger sektionsmötet att: 
 
• inför nästkommande verksamhetsår välja: 

o sektionsordförande, vice sektionsordförande 
och sektionens kassör 

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

o kassör i MARM 

o sektionsrevisorer 

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

o chefredaktör, fotografansvarig och övriga 
ledamöter i M-ord 

o övriga sektionsfunktionärer som finns 
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förtecknade i reglementet 

o ordförande i årets MGK 

• Övriga ledamöter i MGK väljs av sektionsstyrelsen 

Ett ändringsyrkande från Jens Pettersson inkommer: 
 

att under paragraf §6:5 ”Vårmöte 1” i stadgan ändra 
från: 
 
Det åligger sektionsmötet att: 
• fastslå sektionsavgift för nästkommande läsår. 

• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o MnollK 

o M.A.K. 

o MISS 

o XP 
• välja ordförande i årets: 

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

till: 
Det åligger sektionsmötet att: 
• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o M.A.K. 

o MISS 

o MnollK 

o M-sex 
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o Rustmästeriet 

o XP 

o ordförande i årets MGK 

• övriga ledamöter i MGK väljs av sektionsstyrelsen 

• vartannat år välja sektionens inspektor 

att under paragraf §6:6 ”Vårmöte 2” i stadgan ändra 
från: 
 
Det åligger sektionsmötet att: 
• inför nästkommande verksamhetsår välja: 

o sektionsordförande, vice sektionsordförande och 
sektionens kassör. 

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

o kassör i MARM 

o sektionsrevisorer 

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

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

o övriga sektionsfunktionärer som finns 
förtecknade i reglementet. 

till: 
Det åligger sektionsmötet att: 
• inför nästkommande verksamhetsår välja: 



 
 
 
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2014-02-04 
   

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
Emma Johansson  Simon Öberg   Martin Granlund Carl Swanström 
 
Postadress Besöksadress Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 466 52-4  mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
  

o sektionsordförande, vice sektionsordförande och 
sektionens kassör 

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

o kassör i MARM 

o sektionsrevisorer 

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

o chefredaktör, fotografansvarig och övriga 
ledamöter i M-ord 

o övriga sektionsfunktionärer som finns 
förtecknade i reglementet 

 
Sektionsmötet beslutar  
att ej bifalla styrelsens proposition 
 
att bifalla Jens Petterssons proposition 
 
Beslutet var enhälligt och är lagd till handlingarna 
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  § 12.2 Proposition 4 - XP    Mårten läser upp propositionen 
 

       Med ovanstående som bakgrund yrkar sektionsstyrelsen 
att under paragraf §12:1a i reglementet ändra följande: 

 
från: 
• Experimentverkstadens styrelse består av ordförande, 

kassör och fyra till åtta övriga styrelsemedlemmar. 

till: 
• Experimentverkstadens styrelse består av ordförande, 

kassör och fyra till sex övriga styrelsemedlemmar. 

 
Sektionsmötet beslutar  
att bifalla propositionen 

 
Beslutet var enhälligt och är lagd till handlingarna 

Propositionen justeras direkt. 

 
  § 12.3 Proposition 5 - Alumniutskottet   Niklas läser upp propositionen 
 

Med ovanstående som bakgrund yrkar 
sektionsstyrelsen att tillsätta ytterligare en post i 
styret avsedd för att ansvara och med hjälp av 
ett utskott arbeta med alumniversamhet för 
sektionen. Denne persons uppgifter ligger i att 
tillsammans med ledarmöter i detta 
alumniutskott ansvara för att starta upp och 
driva ett mentorskapsprogram, samt erbjuda 
sektionens medlemmar en bredare 
alumnikontakt. 
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Således ändringar i reglementet:  
I kapitel §9:2 ”Sammansättning” lägga till: 
• Alumniansvarig  

I kapitel §9:3: ”Åligganden” lägga till: 
Sektionsstyrelsens Alumniansvarig åligger att: 
• vara ordförnade i Alumniutskottet. 

Under kapitel 10 lägga till: 
Alumniutskottet §10:4c 
Alumniutskottet har till uppgift att: 
• tillvarata medlemmarnas intresse av att möta 

och utbyta erfarenheter med gamla 
maskinstudenter. 

Alumniutskottet åligger att: 
• tillhandhålla ett mentorskapsprogram. 
• hålla god kontakt med gamla 

maskinstudenter. 

Alumniutskottet består av ordförande och övriga 
medlemmar. 

 
Votering begärd. 
 
Sektionsmötet beslutar  
att avslå propositionen 
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§ 12.4 Proposition 6 – Sektionens ekonomi   Mårten läser upp propositionen. 
 

Med ovanstående som bakgrund yrkar 
sektionsstyrelsen att under Kapitel 16 
”Sektionens ekonomi” i stadgan lägga till 
följande: 
 
Disponibla medel §16:4  
Sektionsstyrelsen ansvarar för de utbetalningar 
som skall göras i enlighet med fastställd budget. 
Utöver detta har sektionsstyrelsen rätt att under 
ett verksamhetsår förfoga över totalt maximalt 
0,5 x prisbasbelopp av disponibla medel. 
 
Sektionsmötet beslutar  
att bifalla propositionen i sin helhet 
 
Beslutet var enhälligt och är lagd till handlingarna 

 
 
§ 13 Motioner       Inga motioner inkomna.   
 
 
§ 14 Verksamhetsberättelser 
 
 
   § 14.1 M-ord 12/13      Ingen verksamhetsberättelse inkommen. 
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga verksamhetsberättelsen  
        till nästa sektionsmöte. 
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   § 14.2 M-sex 12/13      Ingen verksamhetsberättelse inkommen. 
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga verksamhetsberättelsen  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
   § 14.3 XP 12      Ingen verksamhetsberättelse inkommen. 
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga verksamhetsberättelsen  
        till nästa sektionsmöte. 
 

    
§ 14.4 MnollK 12 Simon Öberg läser upp verksamhetsberättelsen 

för MnollK 12. 
 

Sektionsmötet beslutar enhälligt att godkänna 
verksamhetsberättelsen för MnollK 12. 

 
 
 
§ 14.5 M-spel 12/13 Anders Dahl läser upp verksamhetsberättelsen 

för M-spel 12/13. 
 

Sektionsmötet beslutar enhälligt att godkänna 
verksamhetsberättelsen för M-spel 12/13. 

 
 
§ 15 Revisionsberättelser 
 
  § 15.1 M-styret 12/13     Ingen revisionsberättelse har inkommit. 
              
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga revisionsberättelse  
        till nästa sektionsmöte. 
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  § 15.2 M-ord 12/13      Ingen revisionsberättelse har inkommit. 
              
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga revisionsberättelse  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 15.3 MARM 12/13      Ingen revisionsberättelse har inkommit. 
              
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga revisionsberättelse  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 15.4 M-sex 12/13      Ingen revisionsberättelse har inkommit. 
              
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga revisionsberättelse  
        till nästa sektionsmöte. 
 
  § 15.5 Rustet 12/13      Ingen revisionsberättelse har inkommit. 
              
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga revisionsberättelse  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 15.6 XP 12       Ingen revisionsberättelse har inkommit. 
              
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga revisionsberättelse  
        till nästa sektionsmöte. 
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  § 15.7 M.A.K. 12      Ingen revisionsberättelse har inkommit. 
              
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga revisionsberättelse  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 15.8 MnollK 12      Ingen revisionsberättelse har inkommit. 
              
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga revisionsberättelse  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 15.9 MISS 12      Ingen revisionsberättelse har inkommit. 
              
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga revisionsberättelse  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
§ 16 Ansvarsfrihet 
 
  § 16.1 M-styret 12/13     Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga beslut om ansvarsfrihet  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 16.2 M.A.K. 12      Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga beslut om ansvarsfrihet  
        till nästa sektionsmöte. 
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  § 16.3 MnollK 12      Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga beslut om ansvarsfrihet  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 16.4 MISS 12      Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga beslut om ansvarsfrihet  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 16.5 XP 12       Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga beslut om ansvarsfrihet  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 16.6 M-ord 12/13      Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga beslut om ansvarsfrihet  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 16.7 MUU 12/13      Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga beslut om ansvarsfrihet  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 16.8 MARM 12/13      Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga beslut om ansvarsfrihet  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 16.9 M-sex 12/13      Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga beslut om ansvarsfrihet  
        till nästa sektionsmöte. 
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  § 16.10 Rustet 12/13      Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga beslut om ansvarsfrihet  
        till nästa sektionsmöte. 
 
 
  § 16.11 M-spel 12/13     Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga beslut om ansvarsfrihet  
        till nästa sektionsmöte. 
 
§ 17 Val av nya medlemmar i MnollK 14 
 
Valberedningen nominerar: 
 
 Ordförande:  Erik Bohnsack  Erik berättar kort om sig själv och svarar på  
        frågor. 
 
        Erik lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Erik Bohnsack till ordförande i 
MnollK 14 

 
 
 Kassör:  Adam Lilja   Adam berättar kort om sig själv och svarar på  
       frågor.  
 
        Adam lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 
        att välja in Adam Lilja till kassör i 
        MnollK 14 
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 Övriga nominerade: Helena Gadelii    
    Emanuel Sanne    
    Sebastian Persson 
    Elin Franzén    
    Marie Ankarbåge   
    Agnes Andersson  
    Pontus Andrén 
 
 Självnominering: Inga      

Samtliga presenterar sig själva och svarar på 
frågor. 
 
Samtliga lämnar rummet och diskussionen 
lämnas öppen.  

 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt 

att välja in samtliga övriga ledamöter till 
MnollK 14 

 
         
§ 18 Val av nya medlemmar i MISS 14 
 
Valberedningen nominerar: 
 
 Ordförande:  Marcus Johanssen  Marcus berättar kort om sig själv och svarar på  
        frågor. 
 
        Marcus lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Marcus Johanssen till ordförande i 
MISS 14. 
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 Kassör:  Erika Danielsson  Erika berättar kort om sig själv och svarar på  
       frågor.  
 
        Erika lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 
        att välja in Erika Danielsson till kassör i 
        MISS 14 
 
 Övriga nominerade: Lars Brown    
    Erik Sedelius    
     
 
 Självnominering: John Weman      

Samtliga presenterar sig själva och svarar på 
frågor. 
 
Samtliga lämnar rummet och diskussionen 
lämnas öppen. 

 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt 

att välja in samtliga övriga ledamöter till  
MISS 14 
 

§ 19 Val av nya medlemmar i MGK 14 
 
Valberedningen nominerar: 
 
 Ordförande:  Ingen nominerad 
 
 Självnominering:  Niklas Hidman  Niklas berättar kort om sig själv och svarar på  
        frågor. 
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        Niklas lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 
        att välja in Niklas Hidman till ordförande i  
        MGK 14. 
 
 
Mötet ajourneras 15 minuter. 
 
Mötet återupptas 20.25 
 
 
 
§ 20 Adjungeringar Rikard Karlsson och Robin Bergman adjungeras 

in med yttrande- och närvarorätt 
 

 
§ 21 Val av nya medlemmar i XP-styrelsen 2014 
 
Valberedningen nominerar: 
 
 Ordförande:  Marcus Johansson  Marcus berättar kort om sig själv och svarar på  
        frågor. 
 
        Marcus lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Marcus Johansson till ordförande i 
XP-styrelsen 2014. 
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 Kassör:  Carl Edelberg  Carl berättar kort om sig själv och svarar på  
       frågor.  
 
        Carl lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 
        att välja in Carl Edelberg till kassör i 
        XP-styrelsen 2014 
 
 Övriga nominerade: Martin Ekelund    
    Emanuel Werner    
    Anton Barreng 
    Rikard Karlsson 
    Kristoffer Clasén 
    Robin Bergman 
     
 Självnominering:       

Samtliga presenterar sig själva och svarar på 
frågor. 
 
Samtliga lämnar rummet och diskussionen 
lämnas öppen. 

 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt 

att välja in samtliga övriga ledamöter till  
        XP-styrelsen 2014 
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§ 22 Val av nya medlemmar till M.A.K. 14 
 
Valberedningen nominerar: 
 
 Ordförande:  Victoria Johansson  Victoria berättar kort om sig själv och svarar på  
        frågor. 
 
        Victoria lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
         
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 

att välja in Victoria Johansson till ordförande i 
M.A.K. 14. 

 
  
 Kassör:  Johanna Nylander  Johanna berättar kort om sig själv och svarar på  
       frågor.  
 
        Johanna lämnar rummet och diskussionen 
        lämnas öppen. 
 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt: 
        att välja in Johanna Nylander till kassör i 
        M.A.K. 14 
 
 Övriga nominerade: Jonas Alexandersson    
    Maja Skärby    
    Viktor Holm 
    Edvin Eriksson Johansson 
    Olle Mattsson 
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 Självnominering:       
Samtliga presenterar sig själva och svarar på 
frågor. 
 
Samtliga lämnar rummet och diskussionen 
lämnas öppen.   

 
        Sektionsmötet beslutar enhälligt 

att välja in samtliga övriga ledamöter till 
M.A.K. 14 

 
 
§ 23 Verksamhetsberättelser 
 
   § 23.1 MUU 12/13      Ingen verksamhetsberättelse inkommen. 
        Sektionsmötet beslutar    
        att bordlägga verksamhetsberättelsen  
        till nästa sektionsmöte. 
 

 
§ 24 Ansvarsfrihet       
 
   § 24.1 MUU 12/13 Sektionsmötet beslutar att bordlägga beslut 

om ansvarsfrihet till nästa sektionsmöte.  
 
 
§ 25 Övriga frågor      Inga 
 
 
§ 26 Under mötet bordlagda frågor    Inga. 
 
 
§ 27 Josefin Sektionsordförande Mårten Agnesson sjunger 

Josefin omåttligt vackert. 
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§ 28 Tävling       3e: Helena Gadellii: helsida M-ord 
        2a: Markus Johansson: Nutella 
        1a: Erik Johansson: shot-roulette 
 
 
§ 29 Kvartalets bus      MnollKs ommöbleringsbus 
        Rustets vattenbus 
 
        Votering begärt. 
 
        Rustets vattenbus utses till kvartaletsbus! 
 
 
         
§ 30 Sektionsvisa      Erik Hansson tar upp sektionsvisan. 
 
 
§ 31 Mötet avslutande      Sektionsmötet avslutas 21.36 
         

 
 


