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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2014-05-05 
 
Plats: Styrelserummet 
Tid: Måndagen den 5:e maj 
  
Närvarande: Simon Öberg, Anna Dean, Johan Bondesson, Gabriella Hjält,  
 Juliette Utbult 

 
§ 1 Mötets öppnande Juliette Utbult förklarar mötet öppnat kl. 12.04 

 
§ 2 Val av mötesordförande Juliette Utbult väljs till mötesordförande 

 
§ 3 Adjungeringar Malin Settergren, Hedvig Olsson, Joel  

 Renulf, Erik Kvarnström 
 med närvaro- och yttranderätt. 

  
§ 4 Val av sekreterare Simon Öberg väljs till sekreterare 
 
§ 5 Val av justeringsmän Johan Bondeson och Anna Dean väljs 
 till justeringspersoner 
 
§ 6 Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs med tillägg av  

 § 10 Äskning Öltapp 
 

  
§ 7 Godkännande av föregående protokoll Inget 

 
§ 8 Beslutsuppföljning  Inget 
 
§ 9 Äskning Mottagningsapp Bordläggs till senare del av mötet 
  
§ 10 Äskning Öltapp Bordläggs till senare del av mötet 

 
§ 11 Inför TuT TuT imorgon (tisdag) 
 Berätta om Kandidatmiddag och nya i JubelK 
 Berätta om GBG-varvet. 
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§ 12 Inför FuT På torsdag, fredag och nästa onsdag.  
 Bättre städning utanför Winden efter fester. 
 Tankar om ny läsårsindelning. 
 Nollvisionen 
 

§ 13 Göteborgsvarvet Tröjorna blir klara inom kort. 
 

§ 14 Övriga punkter MnollK har möte med föreningarna ikväll, nya styret  
 går. 
 

 Överlämningsmiddag imorgon. 17.15 i Loungen. 
 
 Sektionsstyrelseavslutning på måndag. 
 

§ 15 Varvet Anna: Hedvig har tagit över MUU-mötena. Jobbar med  
 Gyllenepekpinnen. 
 
 Juliette: Ordförråd FuT i veckan 
 
 Johan: Nya sommardäck på gång och skall kolla upp  
 gamla accesser till källarrummen. 

 
Simon: Utvärderar SMART 

 
 Gabriella: Inget 
 

§ 16 Under mötet bordlagda frågor Mottagningsapp: Äskningen avslås. 
 
 Öltapp: Äskningen avslås. 

 
§ 17 Mötet avslutande Mötet avslutas 12.59 
  
§ 18 Skvallerpunkten 
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Hej! 
Jag, Adam i MnollK äskar om en summa på 1440 kr för kostnaden av 
“Mottagningsappen”. 
 
"NolleKollen är mottagningsappen som gör att du alltid har koll på vad, var, när och 
hur! Appen hjälper till att samla allt som rör mottagningen på ett och samma ställe 
och gör att det finns tillgängligt direkt i fickan. Finns tillgänglig på App Store och 
Google Play!" 
 
Appen kommer gynna sektioner då Nollan, Phaddrar, föreningsaktiva och andra 
mottagningsrelaterade personer på ett smidigt sätt alltid kan vara uppdaterade med 
information. Denna informationskanal kan samla all information på ett ställe och 
förhindra missförstånd om när, var eller hur man ska uppträda. Något som kommer 
resultera i att ingen Nollan känner sig utanför pga missad information, skapar en 
trygghetskänsla, framhäver sektionens modernitet och ger en proffsig känsla.  
 
Alla kommer att kunna hämta hem appen som distribueras via Google Play och App 
Store. Vi i MnollK kommer att kunna kontinuerligt uppdatera kalender, karta (markera 
vart arr hålls), resultat i kamperna (Phadderkamp, Nollympiad) och övrig information 
om arr. Vidare kan vi även skicka direktmeddelande om något ändras eller vi har 
viktig information som måste nå ut till samtliga fort.  
 
Pengarna kommer gå till att betala appen. 
 
 
Haregött! 
Mvh Adam Lilja, MnollK 
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Hej! 
 
Vi har kollat upp lite priser på öhlfat från systemet och per liter är det tyvärr (och ofattbart) 
dyrare på fat (30l) än på flaska. Pripps är den öhl vi i dagläget har störst förtjänst på per flaska 
vilket gör att det vore dumt att sälja denna på fat. Dock skiljer det som minst på Staropramen 
vilket ju är en av de vanligare ölen. På en vanlig Pubrunda säljer vanligtvis Rustet ca 20l 
Staropramen på flaska, dock kommer givetvis detta öka om det är den enda öhlen på fat. Per fat 
öhl vi säljer skulle vi i så fall minska intäkten med 72 kr vilket ju inte är någon större summa i 
jämförelse med all glashantering och den positiva image en öhltapp innebär.  
 
Staropramen på flaska SEK  
inköpspris 16,4 per flaska 
försäljningspris 20 per flaska 
förtjänst per liter 10,91 per liter 
   
Staropramen på fat   
inköpspris ett fat 1620 per fat, 30l 
inköpspris 40cl 21,60 per glas 
försäljningspris 25 per glas 
förtjänst per liter 8,50 per liter 
   
Diff intäkt 30liter staropramen, flaska-
fat 72,27 per fat 
 
Är det något mer ni behöver så säg till! 
 
Mvh 
Maskins GrisKommitté genom Ordförande General Galt	  
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