MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2014-09-16

Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte
Plats: HA1
Tid: 12:00 – 13:00 och 17:15 

HA1
Tisdagen den 16 September kl. 12:00

§ 1 Mötets öppnande

Janna Hempel förklarar mötet öppnat 12.12.

§ 2 Adjungeringar

Elin Franzén, Sebastian Persson, Pontus Andren, Agnes
Andersson och Marie Ankarbåge i MnollK
adjungeras in med yttrande- och närvarorätt. Även
Johan Bankel, maskinsektionens studiesekreterare,
adjungeras in med yttrande- och närvarande rätt.

§ 3 Val av mötesordförande

Sektionsmötet beslutar att välja Janna Hempel
till mötesordförande.

§ 4 Val av sekreterare

Sektionsmötet beslutar att välja Erik Kvarnström
till mötessekreterare.

§ 5 Val av justeringsmän

Sektionsmötet beslutar att välja John Weman
och Viktor Holm till justeringsmän och rösträknare.

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande

Sektionsmötet anses utlyst enligt stadgarna.

§ 7 Fastställande av mötesordningen

Sektionsmötet fastställer mötesordningen.
(Reglementet 6:2)

§ 8 Fastställande av föredragningslistan

Dennis Norman yrkar på att lyfta verksamhetsplanen
för M-Styret 14/15, fast den inte varit stadgaenligt
utlyst. Dessutom har en rad verksamhetsberättelser
uppdaterats efter deadline. Dessa är: MUU 13/14,
MARM 13/14 och MnollK 13/14. Dennis yrkar på att
lyfta dessa uppdaterade trots detta. Jakob Sandström
yrkar på att flytta fram verksamhetsberättelse för MOrd 13/14 (§15.20) och inval till ordförande i
valberedningen(§18) till §11 respektive §12.
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Sektionsmötet beslutar att bifalla samtliga yrkanden.
§ 9 Godkännande av föregående mötesprotokoll
§ 10 Meddelanden
§ 10.1 Programmet informerar

Föregående mötesprotokoll godkänns.

Joahn Bankel berättar att utbildningen fortgår som den
ska. Mikael Enelund och Lilian Sandström kan
dessvärre inte närvara.
Johan Bankel lämnar mötet

§ 10.2 Inspektor tillika
Studerandeombudsman informerar

Inspektor/Studerandeombudsman heter Sven
Andersson. Inspektor ser till att sektionens stadgar och
regler följs. Han har inte möjlighet att närvara men
kommer på SM 2.

§ 10.3 Kårledningen informerar

Collin Qvarnström är maskins kontaktperson i
Kårledningen och sitter som husansvarig. Första FuM
är imorgon ute på Lindholmen. Då kommer fyllnadsval
till valberedningen ske. Chalmers ska få en ny rektor,
kåren är involverad i valet. Vill studenter också påverka
kan man lämna tankar kring detta nere vid kårhuset.
Nollinsamlingen samlade in 170 000 kr till Drottning
Silvias Barnsjukhus. Chalmers minibastu är nyinvigd.

§ 10.4 M-styret informerar

Utbildningsansvarig: Mottagningen gick mycket bra.
MUU har öppna tisdagsmöten i loungen för alla med
diskussion om utbilning. Rättssäkerhetsinfo kommer.
vO/SAMO: Om tex ljus inte funkar i lokaler så görs
felanmälan av lokaler till 8800@chalmers.se.
Grupprumen i M-huset: vissa går att boka och för några
gäller först till kvarn. Man bokar via länk på
studentportalen och regler finns utanför grupprummen.
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Sociala utskottet hade sammanträde igår och info om
funktionshinder ex ADHD, dyslexi eller fysiska
funktionshinder framfördes. Hjälp finns att få på tex.
tenta. Kontakta i så fall lena.lundstrom@chalmers.se.
Ett första ordförråd med alla kommittéer och
föreningars ordföranden har hållits.
Arbetsmarknadsansvarig: Har startat ett sponsringsråd.
Arbetar med en sammarbetespolicy för sektionen. Vilka
vill sektionen egentligen sammarbeta med. Arbetar med
ZMART. Informerar om att alla kan vara med och
hjälpa till och som tack får man då gå på ZMARTbankett och träffa massa företag.
Intendent: Ansvarar för en trasig Bruno. Delar ut
dumstruten till Maja i M.A.K, som repade lacken.
Jobbar för en upprustning av Winden och få det till en
mysigare lokal.
Ekonomiansvarig: Delar ut Bautastenskassan. Har
arbetat mycket med budgeten. Den tas upp under senare
mötespunkt. Har upprättat ett kassörsråd som ska ha
bokföringskvällar.
Sektionsordförande: Tackar M.A.K. för den goda
maten. Tackar för M-Styrets mottagningsarrangemang
och hoppas att de uppskattades av Nollan. M-Styret
arbetar med att lösa problem med trasiga dörrlarm på
sektionslokaler.
Kommunikationsansvarig: Visar upp den nya
äskningsmallen samt förklarar hur och vem som kan
använda den. Visar dokumentsamlingen på hemsidan
samt berättar om infotavlan. ”Avtäckning” av ny
struktur på hemsidan med hjälp av Karl Eriksson.
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§ 10.5 FuM informerar

Karl Eriksson berättar om Asterixpartiet Gallerna och
vad de och FuM är och gör.

§ 10.6 Föreningar informerar

MAK: Har pub i bulten efter mötet.
MISS: Har klättring på misspasset på söndag.
Rustet: Stenhårtcafé, nästa onsdag.
M-Sex: ET-raj med sittning väntar i slutet av LP1.
MnollK: Tackar alla föreningar för hjälpen under
mottagningen.

§ 10.7 Övriga informerar

JubelK: Återkommer i samband med deras motion.

Mötet ajourneras till kl 17.15, HA1.
Mötet återupptas kl 17.15, HA1.
§ 11 Verksamhetsberättelse
§ 11.1 Verksamhetsberättelse M-Ord 13/14

Sektionsmötet beslutar att godkända
verksamhetsberättelsen för M-Ord 13/14

§ 12 Fastställande av val av ordförande i Valberedningen 14/15
M-styret har nominerat Jacob Sandström till ordförande
i valberedningen 14/15
Inga övriga nomineringar.
Jakob berättar kort om sig själv och svarar på frågor.
Jakob lämnar rummet och diskussionen lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Jakob
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Sandström till ordförande i valberedningen 14/15.
§ 13 Propositioner
§ 13.1 Proposition Värdeskåp

Joel Renulf läser upp proposition 1.
Mötesordförande öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: propositionen
bifalls i sin helhet.

§ 13.2 Proposition Kassör M-Ord

Dennis Norman läser upp proposition 2.
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.
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Chefredaktör, kassör, fotoansvarig och övriga
ledamöter väljs av sektionsmötet på förslag av
valberedningen.
Chefsredaktör är ansvarig utgivare och skall vara
myndig.
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.
Mötesordförande öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bifalla
styrelsens proposition i sin helhet.
Propositionen måste dessutom godkännas med två
tredjedelars majoritet på maskinsektionens
andra ordinarie höstmöte för att propositionen ska gå
igenom, då detta är en stadgaändring.
§ 14

Motioner
§ 14.1 Motion Bankett
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Sektionsordförande, Dennis Norman, läser upp
sektionsstyrelsens yttrande angående motion 1.
Mötesordförande öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar att: avslå motion 1 i sin
helhet.
§ 15

Fastställande av maskinteknologsektionens budget 14/15
Ekonominansvarige, Joel Renulf, presenterar M-Styrets
förslag av sektionens budget för verksamhetsåret 14/15.
Mötesorförande öppnar upp för diskussion.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bifalla MStyrets förslagna budget för verksamhetsåret 14/15.

§ 16 Verksamhetsplaner
§ 16.1 M-Styret 14/15

Dennis Norman läser upp M-Styret 14/15
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar enhälligt att
godkänna M-Styret 14/15 verksamhetsplan, med
tilläggsyrkande av Josefin Bertilsson, se bilaga.

§ 16.2 Rustmästeriet 14/15

Elin Johansson läser upp Rustmästeriet 14/15
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar enhälligt att
godkänna Rustmästeriet 14/15 verksamhetsplan.

§ 16.3 M-Sex 14/15

Anna Carbell läser upp M-Sex 14/15
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar enhälligt att
godkänna M-Sex 14/15 verksamhetsplan.

§ 16.4 M-Spel 14/15

Jonatan Tiensu läser upp M-Spel 14/15
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar enhälligt att
godkänna M-Spel 14/15 verksamhetsplan, med
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tilläggsyrkande av Johan Forsgren, se bilaga.
§ 16.5 XP 14/15

Marcus Johansson läser upp XP 14/15
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar enhälligt att
godkänna XP 14/15 verksamhetsplan.

§ 16.6 MUU 14/15

Hedvig Olsson läser upp MUU 14/15
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar enhälligt att
godkänna MUU 14/15 verksamhetsplan.

§ 16.7 MARM 14/15

Elin Andersson läser upp MARM 14/15
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar enhälligt att
godkänna MARM 14/15 verksamhetsplan.

§ 16.8 M-Ord 14/15

Lisa Jodensvi läser upp M-ord 14/15
verksamhetsplan. Sektionsmötet beslutar enhälligt att
godkänna M-ord 14/15 verksamhetsplan.

§ 17

Fastställande av föredragningslista

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: åter öppna
denna punkt.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bifalla av Jens
Pettersson föreslagna ändringar om ordningen på
underrubrikerna till §18 Verksamhetsberättelser och
§19 Revisionsberättelser för att eventuellt kunna
behandla dessa i klump.

§ 18 Verksamhetsberättelser
§ 18.1 MARM 13/14

§ 18.2 M-Styret 13/14
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§ 18.3 Rustmästeriet 13/14

Niklas Hidman läser upp Rustmästeriet 13/14
verksamhetsberättelse. Sektionsmötet beslutar
enhälligt att: godkänna Rustmästeriet 13/14
verksamhetsberättelse.

§ 18.4 Rustmästeriet 07/08

Rustmästeriet 07/08 verksamhetsberättelse bordläggs
till nästa möte.

§ 18.5 M-Sex 13/14

Emil Baumer läser upp M-Sex 13/14
verksamhetsberättelse. Sektionsmötet beslutar
enhälligt att: godkänna M-Sex 13/14
verksamhetsberättelse.

§ 18.6 M-Spel 13/14

M-Spel 13/14 verksamhetsberättelse bordläggs till nästa
möte.

§ 18.7 XP 13/14

Kristoffer Clasén läser upp XP 13/14
verksamhetsberättelse. Sektionsmötet beslutar
enhälligt att: godkänna XP 13/14
verksamhetsberättelse.

§ 18.8 XP 11/12

XP 11/12 verksamhetsberättelse bordläggs till nästa
möte.

§ 18.9 MUU 13/14

Hedvig Olsson läser upp MUU 13/14
verksamhetsberättelse. Sektionsmötet beslutar
enhälligt att: godkänna MUU 13/14
verksamhetsberättelse.

§ 18.10M-ord 11/12

M-ord 11/12 verksamhetsberättelse bordläggs tills nästa
möte.

§ 18.11M.A.K. 13

Johan Forsgren läser upp M.A.K. 13
verksamhetsberättelse. Sektionsmötet beslutar
enhälligt att: godkänna M.A.K. 13
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verksamhetsberättelse.
§ 18.12MISS 13

David Gudmunsen läser upp MISS 13
verksamhetsberättelse. Sektionsmötet beslutar
enhälligt att: godkänna MISS 13
verksamhetsberättelse.

§ 18.13MnollK 13

Erik Bohnsack läser upp MnollK 13
verksamhetsberättelse. Sektionsmötet beslutar
enhälligt att: godkänna MnollK 13
verksamhetsberättelse.

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: besluta om §18.14 till §18.24 i klump.
§ 18.14Rustmästeriet 98/99
§ 18.15Rustmästeriet 97/98
§ 18.16Rustmästeriet 96/97
§ 18.17M-Sex 02/03
§ 18.18XP02/03
§ 18.19XP01/02
§ 18.20MARM98/99
§ 18.21MARM97/98
§ 18.22M.A.K. 96
§ 18.23M-Styret 97/98
§ 18.24MnollK 01

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna
§18.14 till §18.24 verksamhetsberättelser i klump.

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: besluta om §19.1 till §19.7 i klump.
§ 19 Revisionsberättelser
§ 19.1 M-styret 11/12
§ 19.2 M-styret 12/13
§ 19.3 M-styret 13/14
§ 19.4 Rustmästeriet 12/13
§ 19.5 Rustmästeriet 13/14
§ 19.6 M-sex 12/13
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§ 19.7 M-sex 13/14

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bordlägga
§19.1 till §19.7 revisionsberättelser till nästa möte.

§ 19.8 XP 13/14

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna
revisionsberättelse för XP 13/14.

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: besluta om §19.9 till §19.22 i klump.
§ 19.9 M-Spel 12/13
§ 19.10M-Spel 13/14
§ 19.11M-ord 12/13
§ 19.12M-ord 13/14
§ 19.13MARM 12/13
§ 19.14MARM 13/14
§ 19.15M.A.K. 12
§ 19.16M.A.K. 13
§ 19.17MnollK 12
§ 19.18MnollK 13
§ 19.19MISS 10
§ 19.20MISS 11
§ 19.21MISS 12
§ 19.22MISS 13

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bordlägga
§19.9 till §19.22 revisionsberättelser till nästa möte.

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: besluta om §19.23 till §19.36 i klump.
§ 19.23Rustmästeriet 96/97
§ 19.24Rustmästeriet 97/98
§ 19.25Rustmästeriet 98/99
§ 19.26M-sex 02/03
§ 19.27XP 01/02
§ 19.28XP 02/03
§ 19.29XP 04/05
§ 19.30XP 05/06
§ 19.31XP 06/07
§ 19.32M-styret 97/98
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§ 19.33MARM 97/98
§ 19.34MARM 98/99
§ 19.35M.A.K. 96
§ 19.36MnollK 01

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna
§19.23 till §19.36 revisionsberättelser.

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: besluta om §20.1 till §20.15 i klump.
§ 20 Ansvarsfrihet
§ 20.1 M-styret 10/11
§ 20.2 M-styret 11/12
§ 20.3 M-styret 12/13
§ 20.4 M-Styret 13/14
§ 20.5 Rustmästeriet 12/13
§ 20.6 Rustmästeriet 13/14
§ 20.7 M.A.K. 12
§ 20.8 M.A.K. 13
§ 20.9 MnollK 12
§ 20.10MnollK 13
§ 20.11M-sex 12/13
§ 20.12M-sex 13/14
§ 20.13MARM 12/13
§ 20.14MARM 13/14
§ 20.15XP 11/12

§ 20.16XP 13/14

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bordlägga §20.1
till §20.15 ansvarsfriheter till nästa möter.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja XP
13/14 ansvarsfrihet.

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: besluta om §20.17 till §20.26 i klump.
§ 20.17MUU 13/14
§ 20.18MISS 10
§ 20.19MISS 11
§ 20.20MISS 12
§ 20.21MISS 13
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§ 20.22M-ord 11/12
§ 20.23M-ord 12/13
§ 20.24M-ord 13/14
§ 20.25M-spel 12/13
§ 20.26M-spel 13/14

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bordlägga
§20.17 till §20.26 ansvarsfriheter till nästa möter.

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: besluta om §20.27 till §20.41 i klump.
§ 20.27Rustmästeriet 96/97
§ 20.28Rustmästeriet 97/98
§ 20.29Rustmästeriet 98/99
§ 20.30Rustmästeriet 07/08
§ 20.31M-sex 02/03
§ 20.32M-Styret 97/98
§ 20.33M.A.K. 96
§ 20.34MARM 97/98
§ 20.35MARM 98/99
§ 20.36MnollK 01
§ 20.37XP 01/02
§ 20.38XP 02/03
§ 20.39XP 04/05
§ 20.40XP 05/06
§ 20.41XP 06/07

§ 21

Övriga frågor

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja §20.27
till §20.41 ansvarsfrihet.
M-Spel har sin första spelkväll på torsdag.
En fråga om man får bjuda icke-chalmerister på
sittningar på Chalmers. Svaret är generellt sett, nej.

§ 22

Under mötet bordlagda frågor

Inga frågor bordlagda.

§ 23

Josefin

Sektionsordförande Dennis Norman sjunger
Josefin sjukt vackôrt(på värmländska)!
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John Weman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2014-09-16

§ 24 Tävling

Tredje pris är en duschtvål för män som vanns av
Elin Andersson i M-Styret.
Andra pris är en fantastisk Chalmerskopp som vanns av
Johan Forsgren.
Första pris är en handduk med fagert Chalmersmotiv
som vanns av Maja Skärby.

§ 25 Kvartalets bus

Toalett-buset presenteras av MISS.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: Toalett-buset
utses till kvartalets bus.

§ 26 Sektionsvisan

Sektionsvisan tas upp av Lars Brown p.g.a. det kan
ses som ett pris till vinsten av kvartalets bus.

§ 27 Mötets avslutande

Mötesordförande Janna Hempel förklarar mötet
avslutat kl. 21.05.

Mötesordförande
__________________
Janna Hempel
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Viktor Holm
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

____________________
John Weman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se

Proposition 1 - Värdeskåp
Bakgrund
Under en period tillbaka har maskinteknologsektionen blivit utsatt för en rad med inbrott
där över 100´000:- förlorats från sektionen. Vi arbetar för att reducera kontanthanteringen
på sektionen men under en kommande framtid så kommer kontanter fortsätta att cirkulera.
För att tillhandahålla dessa kontanter på bästa möjliga sätt behöver en
kontanthanteringspolicy upprättas och den kommer att bygga på att maskinsektionen
innehar ett värdeskåp och inte ett hopsvetsat vapenskåp som i dagsläget. Pengar ska då
kunna förvaras en kortare tid innan berörda kassör hunnit räkna och deponera till banken.
Det är även tänkt att mindre växelkassor samt viktiga dokument för maskinsektionen skall
förvaras däri. Värdeskåpet som är tänkt att inhandlas är ett ”grade II” klassat värdeskåp med
kodlås som är godkänt för upp till 140´000:-. Vid förvaring av pengar i exempelvis typen
Bastion 1368E (se länk), så gäller kårens försäkring för kontanter upp till ett prisbasbelopp
(vid rån, upp till två prisbasbelopp försäkrat). Ett prisbasbelopp skulle då vara vad som mest
får förvaras i längre perioder.
Sektionsstyrelsen begränsas från att gå utanför budgeten med mer än ett halvt
prisbasbelopp (se reglementet, kapitel 16 ”Sektionens ekonomi” §16:2 ”Disponibla medel”.
Ett beständigt värdeskåp kostar upp till ett prisbasbelopp (inkl. installation).
http://esafe.se/sortiment/vardeskap/grade-ii-upp-till-140-tkr/

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar sektionsstyrelsen,
att sektionsmötet beviljar sektionsstyrelsen att förfoga över ett prisbasbelopp för att köpa in
ett värdeskåp till sektionen.
M-Styret genom
_____________________
Joel Renulf
Ekonomiansvarig M-Styret 14/15

Proposition 2 – 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 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
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 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 framförallt studenterna till den planerade banketten.

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar vi i jubileumskommittén att
Maskinteknologsektionen avsätter 150 000 kr till banketten för att priset på denna
tillställning ska bli billigare för framförallt studenterna.

Oskar Salonen ordförande Maskinteknologsektionen Jubileumskommitté.

_____________________________________________________

Motionssvar
Maskinsektionens 150årsjubileum är en viktig händelse i sektionens historia och för att
upprätthålla maskinteknologsektionens ypperliga standard. MStyret ställer sig helt bakom JubelK
och deras storslagna planer om ett rejält firande.
Däremot anser styrelsen att det inte finns tillräckligt med underlag för att bifalla JubelK:s motion
om 150000 kronor av sektionens medel. Styrelsen anser vidare att det är omotiverat mycket
pengar som kommer vara en märkvärd last för sektionens tillgångar. För en motion av denna
ekonomiska storlek behövs ett välarbetat underlag som kan förankras hos medlemmarna.
Motionärerna yrkar dessutom för att eventuellt bifallna medel skall skall gå till att “reducera priset
för framförallt studenterna”. Sektionens pengar skall endast gå till sektionens medlemmar, det
vill säga teknologer inskrivna på maskinsektionen och inga andra, vilket ytterligare är en
anledning i sig att avslå motionen.
Med ovanstående som bakgrund yrkar MStyret att motionen avslås i sin helhet.

Budget
Maskinteknologsektionens styrelse 14/15
Intäkter
Sektionsavgifter
Sektionsbidrag-Programmet
MARM-Sponsintäkter
Intäkter arrangemang (fasta)

100 000
63 000
200 000
Sångbokssittning
Julbordet
Kick-off

Biljetter
Biljetter

6 000
6 000

Äskning
Biljetter

7 875
2 150

Bruno uthyrning

20 000

Ränteintäker

1 000

Totala Intäkter

406 025

Kostnader
Kostander arrangemang (fasta)
Sångbokssittning

9 000
Lokalkostnader
Matkostnader
Sångböcker
Porslinshyra
Övriga kostander

Mattecafé MUU
Matlabakuten MUU
GBG-varvet
Kandidatmiddag
Tentapluggsfrukost MUU
Invalskalas
Sektionsaktivasdag
Julbordet
Kick-off föreningar
Äskningar

0
6 500
0
2 000
500
2 000
500
8 000
8 000
8 000
9 800
16 000
10 000
13 465
60 000

Nyinköp inventarier
Inköp av ny dator

6 000

Försäkring Bruno

9 800

Försäkring och skatt av fordon

Bruno omkostnader
Bensin och underhåll

20 000

Parkeringsavgift
Parkering Bruno

6 800

Resekostnader
SMART - Resekostnader

14 000

Profilkläder
Kavaj till styrelsemedlemar
Kavaj till MUU
Hoodie till M-ord

4 200
3 000
2 400

Kostnad för msektionen.se
Uppdatering av mtek.chalmers.se

109
5 000

Kostnader webbplats

Möteskostnader
Diskussionspass
Valberedningen
Sektionsmöte

5 880
8 820
36 570
Övningssektionsmöte-Lunch
Sektionsmöte-Lunch
Sektionsmöte-Middag
Sektionsmöte-Fika
Sektionsmöte-Vinster

6 000
9 600
17 600
2 000
1 370

Representationsmöten
Kursutvärderingsfika MUU
Avslut ordföråd
M-ord release
Pedagogisk undersökning MUU
Kassörsråd
Sponsorråd

3 000
800
600
1 200
100
2 000
2 000

SMART - anmälningsavgift
Balbiljetter
Nollfinalen
Gasque
Fika vid infningar

4 900
4 200
3 000
480
500

Representation

Blommor och gåvor
SMART - Present till värduniversitet
Övriga personer på sektionen

650
800

Kontorsmaterial
Kontorsmaterial M-styret
Kontorsmaterial MUU

2 000
1 000

Kopiering M-styret

1 000

Kopiering och papper

Trycksaker
Sektionstidningen M-ord

24 000

Porto och paketfrakter
M-styret

200

Bankkostnader
Banktjänster SEB

14 000

Bokförningskostnader
Visma förening

1 265

Aspning M-styret
Aspning MUU
Kick-off MUU
Överlämning M-Styret
Kick-off M-Styret

3 000
1 500
1 400
1 865
980

Kunskapsprov ordförande styrelsen

2 400

Utbildning & Gruppverksamhet

Internutbildning

Avsättning
Framtidsfonden
Grisfesten

0
30 000

Kommittéer
MISS
Nollnivåstöd
Framtida besparingar

Totala kostnader

15 000
7 000
7 841

406 025

Verksamhetsplan för
Maskinteknologsektionens
styrelse, M-Styret 14/15
Under verksamhetsåret 14/15 skall maskinteknologsektionens styrelse, nedan kallat Styret,
verka för gemene maskinteknologs bästa och se efter dess intressen. Styret kommer att föra
maskinteknologernas talan gentemot Chalmers Studentkår och Maskinprogrammet.
Tillsammans med alla aktiva på sektionen har Styret för avsikt att driva
maskinteknologsektionen framåt med målsättningen att bli den mest ansedda på Chalmers och
i världen. Genom att alltid vara tillmötesgående och lyhörd vill Styret skapa en miljö där
maskinteknologer ska trivas och kunna utvecklas.
Nedan konkretiseras verksamheten under en rad punkter som ska genomföras under året.
Dessa punkter är, för tydlighetens skull, uppdelade i sju kategorier som berör olika delar av
verksamheten. Under verksamhetsåret har Styret för avsikt att:
Vision och framtid






Upprätta ett visionsdokument där riktning för kommande 3-årsperiod sätts.
Följa upp hur den nya läsårsindelningen fungerat.
Undersöka framtidsplaner för mottagningen då TD inte längre läser med M.
Verka för att utforma Styrets arbetsform till en mer strategisk.
Anordna aspning.

Maskinanda och integritet










Arbeta för att fler teknologer ska ges möjlighet att engagera sig på sektionen.
Se över instruktionerna för sektionens kommittéer och dess verksamhet samt
undersöka betydelsen och saknaden av sektionsaktivitet för att uppnå bästa möjliga
resultat för gemene maskinteknologs trevnad
Ge förutsättningar för jubileumskommittén att planera för maskins 150 års firande
2015.
Driva Bautastensprojektet tillsammans med jubileumskommittén framåt.
Verka för en god sångkultur, bland annat genom att arrangera en sångbokssittning.
Samtidigt ska det utredas ifall Styret ska arbeta operativt på detta sätt eller överlåta
arrangemanget på en annan gruppering maskinteknologer.
Arbeta för att alla ska känna sig inkluderade i sektionen, bland annat genom att
anordna minst en maskinaredag per läsperiod. Samma utredning kring Styrets
operativa insats bör utredas. Vi ser stor utvecklingspotential för denna dag och vill
utreda ifall fler aktiva kan engagera sig och på så sätt få större delaktighet och
identifikation för maskinteknologer till sektionen.
Anordna masterspub tillsammans med maskins sexmästeri. Samtidigt ska det utredas
ifall Styret ska arbeta operativt på detta sätt eller överlåta arrangemanget på en annan
gruppering maskinteknologer.
I dagsläget finns inget ställningstagande i hur maskinsektionen ska arbeta med
alumnisamverkan, därför vill Styret utreda möjlig organisation för att kunna ta hand
om det arbete som krävs.

Arbetsmarknad och näringsliv



Främja kontakten mellan maskinteknologer och näringsliv.
Främja den goda kontakten till maskinteknologsektionens sponsorer och ansvara för
de sponsorintäkter det genererar.

Sektionens utskott, föreningar och kommittéer










Hålla en god dialog med aktiva på maskinteknologsektionen och vara dem behjälpliga
i sitt arbete.
Tillse att föreningar har tillräcklig kunskap inom nödvändiga områden för att bedriva
verksamhet på ett tillfredställande sätt.
Verka för att försöka förändra invalsprocessen så att källarkommittéerna väljs in på
samma sektionsmöte.
Utveckla valberedningens arbete för mer kontinuitet och den större arbetsbelastningen
som kommer inträffa av potentiell förändrad valprocess.
Hålla bokförningsutbildningar och finnas behjälpliga under bokförningskvällar.
Jobba tillsammans med föreningar för att få kontinuitet att bli ansvarsfria direkt efter
att föreningarna kliver av.
Anordna en kick-off för att stärka samarbetet mellan sektionens aktiva.
Anordna ett tackkalas för sektionens aktiva när de klivit av.
Stötta MARM i arbetet med sponsringsråd, för att kunna ge bättre stöd kring
sponsring.

Sektionens medlemmar










På ett tydligt sätt informera gemene maskinteknolog om arbetet som bedrivs av
styrelsen.
Göra Winden till en naturlig mötesplats för alla maskinteknologer
Verka för en diversitet av arrangemang för att intressera fler.
Jobba proaktivt för att förbättra studiemiljö, såväl fysisk som psykosocial.
Verka för att fler närvarar på sektionsmötena.
Öka förståelsen för och vid sektionsmöten genom att hålla ett övningssektionsmöte.
Bevaka utbildningen och hålla gemene maskinteknolog informerad om rättigheter och
skyldigheter.
Förbättra masterverksamheten genom att informera och ge förutsättningar.
Skapa mallar och instruktioner för att effektivisera dagliga verksamheten.

Förvalta materiella och ekonomiska tillgångar på ett ansvarsfullt sätt




Se över sektionens materiella tillgångar och göra satsningar för ökad medlemsnytta.
Se till att sektionens sparkapital förvaltas på ett så resultatrikt sätt som möjligt.
Implementera Chalmers Studentkårs Miljöpolicy i sektionens verksamhet för att på ett
ansvarsfullt sätt förvalta materiella och ekonomiska tillgångar.

Representation



Deltaga och visa engagemang i ett spritt urval av sektionens alla arrangemang.
Deltaga på konferensen Sveriges maskinrelaterade teknologer, SMART, i Lund under
hösten 2014 samt i Luleå under våren 2015.

M-Styret genom
_____________________
Dennis Norman
Ordförande M-Styret 14/15

Verksamhetsplan Rustmästeriet 14/15

Rustmästeriet 14/15 ska sträva efter:



Ett gott samarbete med andra maskin-kommittéer.
Att förbättra M-Windens kök på följande punkter:
o Se till att det ej lämnas kvar saker som inte hör hemma i köket.
o Förse köket med den utrustning som behövs



Att förbättra M-Winden på följande punkter:
o Ha bra, noggrann och rättvis syning av städning i hela M-Winden samt kök efter
uthyrning.
o Rensa kylskåpen en gång i veckan för att undvika gamla matlådor.



Förbättra skåpen på våning två i M-huset på följande punkter:
o Arbeta för att utländska studenter på egen hand ska bli införstådda i kösystemet.
o Inventera skåplistan så att alla skåp som är lediga finns med på listan.
o Inventera och vräka eventuella personer som har tagit skåp utan att gått genom
Rustmästeriets intendent.

Rustmästeriet 14/15 skall hålla följande arrangemang:







Grottsits för de nya maskinteknologerna under mottagningen.
Brunch under mottagningen
Ett arr under mottagningen där syftet är att samla de nya maskinteknologerna och
gemensamt bege sig till Nollrocken.
Maskinteknologsektionens pub i M-Winden under Chalmers pubrunda läsvecka ett varje
läsperiod.
Stenhårt Café i Bulten under onsdagarna i läsvecka 4 varje läsperiod.
Ska jobba för att utländska studenter ska få bättre koll på vad som händer.

Rustmästeriet 14/15 kommer också att anordna aspning för de maskinteknologer som är
intresserade av att veta mer om Rustmästeriet som kommitté inför ansökan till Rustmästeriet 15/16.
Aspningen kommer ske i början av 2015.

Rustmästeriet genom
Rustmästare Elin Johansson, 2014-09-09
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Verksamhetsplan	
  för	
  M-‐sex	
  14/15	
  
	
  
Namn:	
  
	
  
Anna	
  Carbell	
  	
  
Emma	
  Nilsson	
  Lysén	
  
Christoffer	
  Stuart	
  
Herman	
  Lundberg	
  
Håkon	
  Karlsson	
  
Elias	
  Sonnsjö	
  Lönegren	
  
David	
  Sveide	
  	
  
Julia	
  Eugensson	
  

	
  
Post:	
  
	
  
Sexmästare	
  
	
  
Kassör	
  
	
  
Öhlchef	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Sponschef	
  
	
  
Festmästare	
  
	
  
PR-‐chef	
  
	
  
Kulturchef	
  
	
  
Sexmästarinna	
  

	
  
M-‐sex	
  har	
  i	
  uppgift	
  att	
  hålla	
  i	
  ett	
  antal	
  arrangemang	
  under	
  ett	
  års	
  tid	
  som	
  gynnar	
  
maskinteknologsektionens	
  medlemmar.	
  Vår	
  ambition	
  är	
  att	
  hålla	
  på	
  M-‐sex	
  tidigare	
  års	
  traditioner,	
  
men	
  också	
  att	
  utveckla	
  vår	
  verksamhet	
  genom	
  nya	
  arrangemang.	
  	
  
Mottagning:	
  Under	
  mottagningen	
  kommer	
  vi	
  hålla	
  i	
  två	
  gasquer;	
  den	
  beryktade	
  Schtekgasquen	
  och	
  
Safarigasquen.	
  Den	
  sistnämnda	
  håller	
  vi	
  tillsammans	
  med	
  prosex.	
  En	
  nyligen	
  tillkommen	
  tradition	
  är	
  
”Skärgårdshänget”	
  som	
  varit	
  ett	
  komplement	
  till	
  M-‐sex	
  gasquer,	
  där	
  M-‐sex	
  som	
  förening	
  kan	
  visa	
  
upp	
  sig	
  och	
  presentera	
  sig	
  själva	
  utanför	
  Gasquen.	
  Det	
  har	
  varit	
  ett	
  populärt	
  arrangemang	
  och	
  vi	
  
tänker	
  hålla	
  traditionen	
  levande	
  genom	
  att	
  följa	
  tidigare	
  års	
  upplägg	
  och	
  åka	
  ut	
  till	
  Saltholmen	
  där	
  vi	
  
fiskar	
  krabbor	
  och	
  äta	
  räkor.	
  	
  
Läsperiod	
  1:	
  Under	
  Lp1	
  håller	
  vi	
  ett	
  ET-‐raj.	
  Temat	
  förra	
  året	
  var	
  90-‐tal	
  och	
  föregående	
  år	
  80-‐tal	
  och	
  vi	
  
har	
  för	
  avsikt	
  att	
  fortsätta	
  med	
  något	
  årtal	
  som	
  tema,	
  vilket	
  årtal	
  det	
  blir	
  är	
  ännu	
  inte	
  bestämt.	
  Vi	
  
hoppas	
  även	
  kunna	
  hålla	
  sittning	
  innan	
  ET-‐rajet.	
  	
  
Läsperiod	
  2:	
  Denna	
  läsperiod	
  bjuder	
  vi	
  till	
  med	
  julbord	
  i	
  Gasquen	
  tillsammans	
  med	
  M-‐rustet.	
  Vi	
  har	
  
som	
  ambition	
  att	
  lägga	
  det	
  i	
  början	
  av	
  december/runt	
  lucia.	
  Vi	
  ska	
  fylla	
  maskinaren	
  med	
  värme	
  och	
  
julstämning	
  med	
  god	
  mat	
  och	
  härlig	
  stämning.	
  	
  I	
  slutet	
  av	
  läsperioden	
  och	
  början	
  av	
  det	
  nya	
  året	
  
håller	
  vi	
  ET-‐raj!	
  i	
  Gasquen.	
  Lp2	
  är	
  även	
  då	
  vi	
  börjar	
  planera	
  inför	
  kommande	
  vårbal	
  som	
  äger	
  rum	
  i	
  
lp3.	
  	
  
Läsperiod	
  3:	
  Vi	
  arrangerar	
  maskinteknologsektionens	
  66:e	
  vårbal.	
  Pengar	
  som	
  föreningen	
  har	
  dragit	
  
in	
  under	
  året,	
  mestadels	
  från	
  gasquerna	
  kommer	
  att	
  läggas	
  på	
  detta	
  arrangemang.	
  	
  Vår	
  förening	
  ser	
  
detta	
  som	
  det	
  viktigaste	
  arrangemanget	
  under	
  verksamhetsåret	
  och	
  kommer	
  därför	
  lägga	
  mycket	
  tid,	
  
arbete	
  och	
  planering	
  inför	
  balen.	
  	
  
Vi	
  håller	
  också	
  våra	
  asptillfällen	
  för	
  att	
  söka	
  kandidater	
  till	
  M-‐sex	
  15/16.	
  Det	
  kommer	
  att	
  vara	
  fyra	
  
tillfällen,	
  varav	
  en	
  asp	
  önskas	
  hållas	
  tillsammans	
  med	
  M-‐rustet	
  så	
  som	
  traditionen	
  erhåller.	
  Den	
  sista	
  
aspen	
  är	
  en	
  asp-‐gasque	
  då	
  man	
  arbetar	
  tillsammans	
  med	
  oss	
  på	
  läsperiodens	
  ET-‐raj.	
  Detta	
  för	
  att	
  låta	
  
1	
  
	
  

Maskinteknologsektionen	
  

Chalmers	
  

2014-‐09-‐09	
  

asparna	
  testa	
  på	
  att	
  vara	
  på	
  andra	
  sidan	
  av	
  kulisserna	
  på	
  Gasquen	
  och	
  se	
  vad	
  arbetet	
  innebär.	
  Utöver	
  
detta	
  planeras	
  två	
  ytterligare	
  asptillfällen	
  där	
  asparna	
  ska	
  lära	
  känna	
  oss	
  bättre	
  och	
  lära	
  sig	
  vad	
  det	
  
innebär	
  att	
  vara	
  med	
  i	
  M-‐sex.	
  
Läsperiod	
  4:	
  Inför	
  läsperiod	
  4	
  har	
  nya	
  M-‐sex	
  15/16	
  trätt	
  på.	
  Under	
  denna	
  läsperiod	
  är	
  M-‐sex	
  
tillsammans	
  med	
  prosex	
  med	
  och	
  tävlar	
  i	
  CM	
  i	
  gasque.	
  Det	
  är	
  vid	
  detta	
  tillfälle	
  som	
  tidigare	
  sittande	
  
år	
  informerar	
  nya	
  sittande	
  år	
  om	
  rutinerna	
  för	
  att	
  hålla	
  en	
  gasque.	
  Huvudansvar	
  läggs	
  på	
  tillträdande	
  
M-‐sex	
  men	
  Gasquen	
  hålls	
  i	
  sammarbete	
  med	
  tidigare	
  sittande	
  år.	
  Som	
  sista	
  arrangemang	
  för	
  läsåret	
  
håller	
  M-‐sex	
  ett	
  ET-‐raj	
  i	
  Gasquen	
  i	
  slutet	
  av	
  Läsperiod	
  4.	
  Detta	
  arrangemang	
  ansvarar	
  nästa	
  
tillträdande	
  år	
  av	
  M-‐sex.	
  	
  
Vi	
  ska	
  även	
  se	
  över	
  möjligheterna	
  att	
  ha	
  sittning	
  tillsammans	
  med	
  andra	
  sektioner	
  för	
  att	
  ge	
  
maskinteknologerna	
  möjlighet	
  att	
  knyta	
  band	
  utanför	
  maskinsektionen.	
  Under	
  mottagningen	
  har	
  vi	
  
bland	
  annat	
  arrangemang	
  tillsammans	
  med	
  elektro	
  och	
  industriell	
  ekonomi,	
  det	
  hade	
  varit	
  kul	
  att	
  
kunna	
  bygga	
  vidare	
  på	
  det.	
  Skulle	
  det	
  vara	
  genomförbart	
  och	
  intresse	
  finns	
  kommer	
  vi	
  arbeta	
  för	
  att	
  
hålla	
  i	
  en	
  sådan	
  sittning	
  under	
  vårt	
  verksamhetsår.	
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Verksamhetsplan

M-Spel har för avsikt att under kommande år fortsätta arbetet som sektionens
spelförening.
M-spel skall till sin bästa förmåga värva så många medlemmar som möjligt och
locka dessa med arrangemang som t.ex brädspelskvällar, tv-spelskvällar,
turneringar och LAN.
M-Spel står till sektionens och sina medlemmars förfogande. M-Spel skall alltid
tänka på hur man kan ge tillbaka så mycket som möjligt till sina medlemmar av
det man får in i medlemsintänkter och bidrag.
M-Spel skall under detta år säkerställa bidrag från ungdomsföreningen Sverok.
M-Spel skall ta hänsyn till medlemmarnas åsikter angående vad som ska köpas
in med föreningens pengar.
M-Spel skall arrangera regelbundna spelkvällar till vilket alla maskinteknologer
är välkomna.
M-Spel har för avsikt att hålla samtliga av dessa spelkvällar alkoholfria.
M-Spel ska arrangera minst ett maskinlan, samt ett Chalmerslan tillsammans
med PU och övriga spelföreningar på Chalmers.

Aut viam inveniam aut faciam!
Vi skall antingen hitta en väg eller göra en.

Verksamhetsplan
2014-09-16

XP-Styret 14/15

Verksamhetsplan XP-Styret 2014-2015
Huvudmål:


Verka för att öka gemene teknologs verkstadsintresse och få denne att förstå vikten
utav dessa kunskaper i en framtida ingenjörskarriär.
 Att under läsåret genom kurser utfärda:
o 8st metallkörkort
o 9st träkörkort
 Tillhandahålla verkstaden för föreningens medlemmar.
 Sköta kontakten med skolans personal samt utveckla denna relation.
 Utöka samarbetsprogrammet med näringslivet.

Delmål:











Genomföra ett arrangemang, lådbilsrace, under mottagningen.
Hjälpa sektionen och dess föreningar vid behov, främst ur tillverkningssynpunkt.
Aspning i LP2.
Hjälpa CCC under Cortégen.
Fortsätta att vara skolan behjälplig i kurser så som Ingenjörsmetodik och
Maskinelement.
Förnya kontrakten för medlemskap i XP.
Förbättra hemsidan ytterligare.
Genom olika projekt få medlemmar som har körkort i metall och träverkstaden att
utvecklas och spendera mer tid i verkstaden.
Anordna minst 1 medlemsmöte under verksamhetsåret.
Få en RIKTIG inbjudan till den årliga kräftskivan för föreningar på sektionen.

............................................
Marcus Johansson
Ordförande XP-Styret 14/15

Verksamhetsplan
2014-09-16

XP-Styret 14/15

Verksamhetsplan MUU 14/15
Maskins Utbildningsutskott är till för att påverka utbildningen, att stärka
sektionen genom medlemsrekrytering samt att förbättra maskinteknologernas
kunskaper om deras rättigheter och skyldigheter kring deras utbildning.
Vi arbetar aktivt med att förbättra utbildningen. Vi strävar efter bestå av
teknologer från alla årskurser för att på ett bättre sätt kunna representera alla
Maskinare. Vi vill att alla ska kunna känna att man lätt kan fråga frågor och få
ett bra svar angående kurser, maskinprogrammet och framförallt rättssäkerheten
som finns för teknologer. Vi vill att alla teknologer ska känna att de kan påverka
sin studiesituation och engagera sig i utbildningsfrågor.
Det gör vi bl. a. genom att hålla god kontakt med studenter, delta på
kursnämnder och sitta med i arbetsgrupper tillsammans med ledningen för
programmet. Vi är en härlig blandning av nya och gamla studenter som gillar
utbildningsfrågor.
Studiebevakningen:
Kursutvärdering:

Vid behov ska utskottet hjälpa Maskinteknologer och
Maskinprogrammet med detta arbete.

Kursnämnder:

MUU-ledamöter ska delta samt stötta teknologer och Mprogrammet med kursutvärderingar. Detta stärker
kontinuiteten på kursnämnderna då MUU-ledamöterna
som deltar har stora erfarenheter kring dessa.
Huvudmålet är att M-teknologernas röster blir hörda och
tagna på allvar.

Kursenkäter:

Uppmuntra M-teknologer att med konstruktiv kritik
svara på kursenkäter till alla kurser för att alla ska få en
bra bild av vad som behöver förändras samt behållas till
nästa kursstart så att programmet forsätter utvecklas i en
positiv riktning.

Mottagningsengagemang: Hjälpa och stötta ettorna så att de snabbt kommer in i
studierna på det bästa sätt vi vet, genom att anordna
mattecafé och pluggfrukost under mottagningen där de
får gratis fika och matte-hjälp (MSG). Vår tanke är att
teknologerna bör då få positiva associationer med

matematiken redan från början. I och med det tidigare
starten av inledande matematik så ordnar MUU också ett
bokbytarmingel för ettorna samtidigt med pluggfrukosten
då äldre studenter kan sälja sina böcker till ettan innan
den egentliga kursstarten. Dessutom ger man lite ökad
förståelse för hur utbildningen på Chalmers och Maskin
är uppbyggd genom den tidiga interaktionen med de nya
teknologerna.
Gyllene Pekpinne:

Utdelning av Gyllene Pekpinne är till för att lyfta fram
och berömma duktiga pedagoger. Teknologerna
nominerar den föreläsare och den övningsledare som de
anser har utmärkt sig med sin pedagogik under året som
gått. Priset delas ut på både master- och kandidatnivå.
MUU nominerar dessutom en vinnare till Chalmers
pedagogiska pris.

Studiebevakning av mastersprogrammen: Genom att ha masterrepresentanter
plus en sammanordnare av masterrepresentanter som
rapporterar tillbaka till MUU så förbättrar man även
studiebevakningen på dem mer avancerade
utbilningsnivåerna.
Kursutvärderingsfika: Utskottet ska anordna kursutvärderingsfika med
information om kursutvärderingsprocessen och
grundläggande om rättssäkerheten för
kursrepresentanterna för varje läsperiod i början av
läsperioderna. Det som är viktigt med detta event är
kursutvärderarna få rikligt med relevant information om
hur det fungerar och få inspiration till hur man kan göra
för att på bästa sätt förmedla budskapet bakom
kursenkäterna och på så sätt förbättra kurserna.
Rekrytering ska ske genom att öka intresset för studiebevakning genom:
Att synas:

För att kunna fungera smidigt även fortsättningsvis siktar
utskottet på att ha minst två ledamöter från varje årskurs.
Vi kommer antagligen ta in ett antal fler i år. Under
läsåret ska man även erhålla minst en representant för
varje Maskinrelaterat masterprogram.

Förståelse:

Skapa förståelse för varför vi behöver medlemmar och
att det finns alltid möjlighet att fråga och få svar på
frågor kring det mesta kring utbildningen.

Aspning:

Genom att aspirera är förhoppningen att nå ut till fler
studenter och rekrytera nya ledamöter som är lika
engagerade som vi.

Informera om teknologernas studierelaterade rättigheter och skyldigheter:
Lägga kraft i att:

Sprida information om vad som gäller när det kommer
till tentor, duggor, granskning, inlämningar, obligatoriska
moment med mera. MUU ska även informera om var
informationen kan hittas. MUU ska få teknologer att inse
att deras åsikt har stor vikt och att det mesta
studierelaterat går att ändra på om man säger till i tid.
Här har MUU en viktig roll att visa kaizen.

Övrigt viktigt:
Öppna möten:

På MUUs möten är alla välkomna att diskutera
utbildningen, rättssäkerheten och diverse fakta om
kossor.

Bokbytardag:

Anordna en bokbytardag i början av varje läsperiod, där
teknologer ska kunna sälja och köpa varandras
kurslitteratur. I framtiden kommer MUU också leverera
en online boksäljar-sida där alla Maskinteknologer lätt
kommer kunna sälja och köpa kurslitteraturen
sinsemellan, men MUU kommer fortfarande hålla
bokbytardagar om behovet finns, om inte så kommer vi
fokusera mer på bokbytarmingel med inkluderat fika. För
alla vet att fika (och framförallt kaffe) är viktigt för
maskinteknologer.

Pluggfrukost:

MUU bjuder på frukost i läsvecka åtta varje läsperiod för
att teknologerna ska få en tidig och god pluggstart minst
en dag innan tentamen.

Facebook

MUU har sin Mtek-hemsida och en välfungerade
facebook-sida som kommer uppdateras kontinuerligt
under läsåret.

Masters-information: Tillsammans med M-styret har MUU kunnat informera
de flesta mastersprogrammen om MUUs sökande efter
mastersrepresentanter i alla åtta masters. Och vi kommer
fortsätta vårt sökande i höst.

Kaizen:

Kontinuerligt utvärdera sina insatser så att utskottet kan
förbättras under hela året.

All facts, no bullshit av med m pengarJobbar
________________________________________
Hedvig Olsson
Orförande i Maskins Utbildningutskott
Utbildningsansvarig i M-Styret 14/15

VERKSAMHETSPLAN MARM 14/15
MARM , MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS ARBETSMARKNADSUTSKOTT , HAR I UPPDRAG ATT :

• tillvarata medlemmarnas intresse i praktik- och arbetsmarknadsfrågor.
• handha och samordna sektionens arbetsmarknadsaktiviteter.
• underhålla och skapa nya samarbetsavtal som gynnar medlemmarna.
FÖR ATT UPPNÅ DETTA KOMMER MARM ATT ARRANGERA:
 Två egna aktiviteter under mottagningen, case-kväll och lunchföreläsning
 ZMART-dagen: Maskin- och Automation & Mekatroniksektionens arbetsmarknadsdag
 Lunchföredrag
 Studiebesök
 Casekvällar

Vi arbetar också för att kunna arrangera en länge studieresa under året.
ETT STÄNDIGT PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGSARBETE GENOMSYRAR MARMS VERKSAMHET. AMBITIONEN INFÖR
DETTA ÅR ÄR ATT :
 FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONEN MELLAN MARM OCH MASKINTEKNOLOGERNA
Alla medlemmar skall veta vilka MARM är och vilka möjligheter MARM skapar för
maskinteknologerna. För att lyckas med detta ska hemsidan få en ny layout och ett
uppdaterat innehåll, så att antalet besökare på hemsidan ökar. Dessutom ska
marknadsföringen av varje arrangemang förbättras. För att lyckas med sitt uppdrag vill
MARM även bli mer lyhörda. Detta ska ske genom att utveckla arbetet med utvärdering
efter varje arrangemang samt genom att en enkät som kartlägger maskinteknologernas
intressen tas fram.



ÖKA SAMMANHÅLLNINGEN OCH FÖRBÄTTRA SAMARBETET MED ANDRA KOMMITTÉER OCH UTSKOTT
MARM kommer delta aktivt under mottagningen av de nya studenterna. Ordförande och
sponsoransvarig kommer också att skapa ett forum där alla sektionsaktiva som sysslar
med sponsring regelbundet kan samlas och få möjlighet att utbyta information, idéer och
erfarenheter.



FORTSÄTTA STÄRKA M ASKINTEKNOLOGSEKTIONENS VARUMÄRKE
Näringslivet ska fortsatt få intrycket av att MARM är en seriös samarbetspartner som man
kan göra goda affärer med. Hemsida för företag, informationsmaterial och produktblad
ska alla förmedla budskapet att studenterna på Maskinteknologsektionen är mycket
kompetenta och attraktiva för näringslivet. Dessa påståenden ska bland annat understödjas
av resultatet av studentkårens alumnienkät.



UTVECKLA FÖRETAGSKONTAKTER
Fortsätta samarbetet med Maskinteknologsektionens huvudsponsor SKF. Samtidigt
kommer MARM söka nya företag att ingå mindre omfattande samarbetsavtal med.



BREDDA MASKINTEKNOLOGERNAS BILD AV VAD MAN KAN JOBBA MED EFTER EXAMEN
MARM satsar på att leta upp och bjuda in nya, gärna mindre och mer okända företag med
varierande verksamheter till ZMART-dagen.

Verksamhetsplan M-ord 14/15
Vi ska övervaka sektionens arbete i bild och text, granska denna och dess kommittéer och
verka för att gemene maskinteknolog ska veta vad som händer på sektionen.
Vi kommer under verksamhetsåret att ge ut 4 nummer av sektionstidningen, en i varje
läsperiod. Tidningen ska underhålla och upplysa de flesta den läses av. Den skall alltså
kunna uppskattas av gemene maskinteknolog. I samband med släppet av tidningen, i
läsvecka 7 eller 8, är det en releasefika.
Då M-ord och M-photo är samma förening ska vi se till att det pressenteras bildbevis från så
många av sektionens aktiviteter som möjligt, i tidningen, på hemsidor mm.
I läsperiod 3 ska vi arrangera aspningar för att hitta en redaktion till nästkommande år.

Verksamhetsberättelse M-ord 13/14
Under vårt verksamhetsår övervakade vi sektionens arbete i bild och text, granskade
denna och dess kommittéer och verkade för att gemene maskinteknolog skulle veta vad
som hände på sektionen.
Vi gav under verksamhetsåret ut fyra nummer av sektionstidningen, en i varje läsperiod,
och hade i samband med varje släpp en releasefika som var uppskattad. I läsperiod 3
hade vi en bastuasp.
Till M-photo köptes en ny kamera in och denna användes för att fotografera på några av
sektionens aktiviteter.

Verksamhetsberättelse	
  	
  
MARM	
  13/14	
  
	
  
Mål	
  
	
  
I	
  maskinsektionens	
  reglementen	
  finnes	
  att	
  maskinsektionens	
  arbetsmarknadsutskott	
  
har	
  som	
  uppgift	
  att:	
  
•

Tillvarata	
  medlemmarnas	
  intresse	
  i	
  praktik-‐	
  och	
  arbetsmarknadsfrågor.	
  	
  

Arbetsmarknadsutskottet	
  åligger	
  att:	
  	
  
•
•

Handha	
  och	
  samordna	
  sektionens	
  arbetsmarknadsaktiviteter.	
  	
  
Underhålla	
  och	
  skapa	
  nya	
  samarbetsavtal	
  som	
  gynnar	
  medlemmarna.	
  	
  

Grupp	
  

	
  
Under	
  MARM	
  13/14:s	
  verksamhetsår	
  bestod	
  kommittén	
  av	
  Niklas	
  Karlsson	
  
(ordförande),	
  David	
  Elofsson	
  (kassör),	
  Rania	
  Karat,	
  Hannes	
  Karlström,	
  Natalie	
  Nybert,	
  
Filippa	
  Hallbäck	
  och	
  Mathias	
  Edberg.	
  	
  

Tillvägagångssätt	
  

	
  
För	
  att	
  uppnå	
  de	
  mål	
  som	
  är	
  satta	
  arbetade	
  gruppen	
  tillsammans	
  med	
  en	
  rad	
  olika	
  
evenemang	
  och	
  projekt,	
  de	
  viktigaste	
  är	
  listade	
  nedan	
  för	
  att	
  ge	
  en	
  inblick	
  i	
  hur	
  MARMs	
  
verksamhetsår	
  13/14	
  såg	
  ut.	
  
	
  

Mottagningen	
  augusti-‐september	
  2013	
  
Lunchföreläsning	
  med	
  vår	
  huvudsponsor	
  SKF.	
  
Tävling	
  med	
  Academic	
  work	
  under	
  rundvandringen.	
  
	
  

ZMART-‐dagen,	
  November	
  2013	
  
Arbetsmarknadsdag	
  tillsammans	
  med	
  ArgZ.	
  40st	
  heta	
  och	
  intressanta	
  företag	
  trängdes	
  i	
  
studiehallen.	
  På	
  plats	
  erbjöds	
  traineeplatser	
  och	
  intervjuer.	
  På	
  kvällen	
  hölls	
  en	
  bankett	
  
där	
  ytterligare	
  kontakter	
  knöts.	
  	
  
	
  

CV-‐granskning,	
  februari	
  2014	
  
Academic	
  Work	
  kom	
  med	
  tre	
  stycken	
  rutinerade	
  CV-‐granskare	
  och	
  hjälpte	
  studenter	
  en	
  
hel	
  dag	
  med	
  deras	
  Cv:n.	
  

ADRESS	
  

MAIL	
  

WEBBSIDA	
  

Hörsalsvägen	
  7	
  
412	
  96	
  Göteborg	
  

	
  
	
  

ordforande@marm.se	
  

	
  

www.marm.se	
  

	
  

Intervjuträning,	
  mars	
  2014	
  
Nytt	
  arrangemang	
  som	
  Unionen	
  hjälpte	
  till	
  med.	
  	
  
	
  
	
  

Studiebesök	
  April,	
  2014	
  
Vi	
  besökte	
  tillsammans	
  med	
  30-‐40	
  studenter/tillfälle	
  både	
  SKF	
  och	
  Volvo.	
  
	
  

Casekväll,	
  Maj	
  2014	
  
Academic	
  Work	
  satte	
  30	
  studenter	
  från	
  olika	
  årskullar	
  på	
  prov	
  i	
  ett	
  utmanande	
  case.	
  	
  
	
  

Lunchföreläsning	
  på	
  engelska,	
  maj	
  2014	
  

Att	
  få	
  företag	
  att	
  presentera	
  sig	
  själva	
  och	
  skapa	
  evenemang	
  på	
  engelska	
  och	
  på	
  det	
  viset	
  
tillgodo	
  se	
  alla	
  maskinteknologer,	
  inklusive	
  utbytesstudenter,	
  var	
  ett	
  svårt	
  arbete.	
  En	
  
lunchföreläsning	
  på	
  engelska	
  blev	
  till	
  sist	
  till	
  med	
  SKF,	
  vilket	
  var	
  väldigt	
  uppskattat.	
  	
  
	
  

Övrigt	
  

	
  
Förutom	
  de	
  aktiviteter	
  som	
  är	
  nämnda	
  ovan	
  arbetade	
  MARM	
  13/14	
  även	
  fram	
  en	
  ny	
  
arbetsform	
  för	
  den	
  ”nedlagda”	
  alumniverksamheten.	
  Denna	
  alumniverksamhet	
  låg	
  
tidigare	
  under	
  MARM,	
  men	
  efter	
  ett	
  par	
  år	
  av	
  mindre	
  lyckade	
  framgångar	
  tog	
  MARM	
  
13/14	
  beslutet	
  att	
  arbeta	
  fram	
  ett	
  nytt	
  förslag	
  på	
  hur	
  denna	
  verksamhet	
  i	
  framtiden	
  ska	
  
se	
  ut.	
  Detta	
  förslag	
  lades	
  fram	
  på	
  sektionsmöte	
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Det här gjorde vi under vårt år 2013‐2014:


Pubrundan
Vi arrangerade enligt plan fyra stycken pubar på Winden
under Chalmers Pubrunda torsdag läsvecka 1 varje
läsperiod.



Stenhårt Café
Varje onsdagen läsvecka 3 under året anordnades
Stenhårt Café, det var alltid gött häng och feta
nachotallrikar.



Mottagningen
Under mottagningen samarbetade vi med MNollK och
hjälpte till/gycklade under diverse arrangemang.
Dessutom anordnade vi Grottsittningen och Pubrundan
under Nollvecka 2 och 3.



Julbord
Tillsammans med M‐Sex arrangerade vi ett välbesökt
julbord för 120 sittande. Mmmm.



Aspning
Under våren höll vi fyra asp‐tillfällen däribland den
episka Mustex‐bastun som även det var ett samarr med
M‐Sex.



Winden
Uthyrning, avsyning och underhåll av Maskinsektionens lyxlokal Winden utfördes under hela
året.



Skåp
Uthyrning, depositionshantering och underhåll av skåpen i Maskinhuset administrerades
under året.



Brödbacksåkning
Diverse backar med sportchassi har blivit utslitna i Olgas
trappor under årets intensiva Broadbackningtävlande.

Rustmästeriet 013/14 genom
Rustmästare Niklas Hidman, 2014-09-03

Maskinteknologsektionen

Chalmers

2014-09-08

Verksamhetsberättelse för M-sex 13/14
Namn:
Emil Baumer
Daniel Pitulia
Theo Pålsson
Hedvig Olsson
Sofia Malmsten
Lovis Göthberg
Nils Svensson
Sofia Börjesson

Post:
Sexmästare
Kassör
Öhlchef
Sponschef
Festmästarinna
PR-chef
Kulturchef
Sexmästarinna

Läsperiod 4, 2013:
M-sex 13/14 kastades in i hetluften per omgående då det strax efter invalet var dags för
CortegeMästerskapen i fest, CM. Detta arrangeras tillsammans med Prosex och vid invalet hade
Prosex redan kommit en bit med planeringen.
Temat var Narnia och Gasquen fylldes med sagolik och temaenlig dekor, bland annat en kopia av
lejonet Aslan i papier-maché. Serveringspersonalen, alltså M-sex 13/14, M-sex 12/13 samt Prosex bar
temaenlig klädsel som hade tillverkats dagarna innan.
Sittningen blev lyckad och M-sex 13/14 och Prosex fick både ris och ros av de hårda men rättvisa
domarna Glen, Glen och Glen. Någon topplacering blev det dock inte. Detta hör till vanligheterna då
de andra sektionerna har en större budget för just CM medan M-sex väljer att prioritera vårbalen.
Innan sommarlovet tog vid arrangerade M-sex 13/14 ET-raj på Gasquen med tema Youtube.
Läsperiod 1, 2014:
I augusti slogs portarna till Chalmers åter upp och det var dags för mottagning. M-sex 13/14
medverkade från start genom att dela ut smörgåsar till nollan när de kom upp från Götaplatsen.
M-sex 13/14 arrangerade under mottagningen två Gasquer. Den första Gasquen var den
traditionsenliga ”Schtekgasquen”. Som alltid uppskattades såväl sittningen som eftersläppet av både
nollan, föreningar och pateter. Den andra Gasquen hölls tillsammans med Prosex och temat denna
gång var ”Flight”.
Förutom Gasquerna arrangerade M-sex 13/14 under mottagningen även ett Skärgårdshäng där det
bland annat åts räkor, fiskades krabbor och spelades gitarr tills solen gått ned. Vädergudarna var med
oss och det blev en riktigt lyckad kväll med många skratt och trevligt umgänge.
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Maskinteknologsektionen

Chalmers

2014-09-08

Som avslutning på den första läsperioden arrangerade M-sex 13/14 ett ET-raj på Gasquen. Temat för
kvällen var 80-tal.
Läsperiod 2:
I läsperiod två arrangerade M-sex 13/14 tillsammans med Rustet 13/14 maskinteknologsektionens
julbord. Förr har julbordet hållits i Winden men i år flyttades julbordet ned till Gasquen, som
dekorerats med juleljus, glitter samt julgran för att krydda julstämningen. Det mycket uppskattade
julbordet avslutades med dans runt granen innan lokalen förbereddes för eftersläpp.
Läsperiod 3:
I läsperiod tre var det dags för aspning och M-sex 13/14 hade fyra asptillfällen där asparna gavs
chansen att lära känna M-sex 13/14:s medlemmar samt M-sex som förening. Det första asptillfället
var en myskväll med speed dating i Winden. Det blev en lyckad kväll med undantag för att det endast
var killar närvarande. Speed datingen följdes av en sittning samt den traditionsenliga Mustex-aspen
tillsammans med Rustet. Det sista asptillfället hölls i samband med ET-rajet i läsperiod tre. Där fick
asparna testa på att jobba på Gasquen och de skötte sig jättebra, temat den här gången var: ”Thank
god it´s ET-raj”. Detta var den sista Gasquen som M-sex 13/14 arrangerade.
Läsperiod 4:
I läsperiod fyra var det så dags för det som alla maskinare och framförallt M-sex 13/14 väntat på.
Maskinteknologsektionens årliga vårbal, den 65:e i ordningen. Planerandet inför denna underbara
kväll påbörjades under hösten och den 22:a mars var det äntligen dags. Efter fördrink på Elite Plaza
hotell gick bussen mot Marstrand och Carlstens fästning. Trots busstrul och dåligt väder blev dagen
lyckad och Stad i ljus ekar troligtvis fortfarande ända ned i katakomberna.
Strax efter balen var det dags för ett nytt M-sex att träda fram och M-sex 13/14:s sista uppdrag blev
att hjälpa till, där allt ett år tidigare hade börjat, på Gasquen under CM i fest.
Summering:
I den verksamhetsplan som lästes upp på sektionsmötet för ett år sedan gick att läsa att vår uppgift i
M-sex är att hålla i ett antal arrangemang under ett års tid som gynnar maskinteknologsektionens
medlemmar. Vår ambition var att hålla på M-sex tidigare års traditioner men även att utveckla vår
verksamhet exempelvis genom nya arrangemang. Några helt nya arrangemang blev det inte men väl
ett par nya intressanta teman samt att julbordet flyttades ned till Gasquen. M-sex 13/14 anser att
man har följt den verksamhetsplan som lades fram för ett år sedan och vill avsluta med att tacka alla
föreningar, sektionsmedlemmar samt andra som hjälpt oss under vårt år som M-sex.

WLB M-Sex
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Verksamhetsberättelse XP-styret 13/14
Verksamhetsåret 13/14 fick en tuff start då enbart 5 personer var invalda till
styrelsen p.g.a. brist på sökande. Trots detta lyckades styrelsen hantera
utmaningarna med gott resultat.
Verksamhetsåret inleddes med deltagandet vid nollningen. XP anordnade under
nollningen ett arrangemang. Det traditionsenliga go-kartarrangemanget ersattes
detta år med ett lådbilsrace p.g.a. begränsad verkstadstillgång. Lådbilsracet visade sig vara ett mycket lyckat
koncept och det sysselsatte nollan bättre jämfört med gokartarret.
Under hösten reviderades XP:s kursverksamhet enligt plan. På grund av det tidigare ineffektiva kösystemet
bestämdes att istället tillämpa ansökningar och en urvalsprocess för att välja ut kursdeltagare till metall- och
träutbildningen. Sedan reviderades själva utbildningen där de största förändringarna skedde i utbildningen för
metallmaskinerna. Utbildningen omformades från de tidigare sporadiska handledningarna till en komplett kurs
med avsatt tid för teori och praktik anpassad för kursdeltagarnas nivå. Fyra personer deltog i metallkursen som
hölls på våren, ett vad styrelsen anser lämpligt antal, och samtliga blev godkända vid uppkörningen. Till
träkursen gjordes inga större förändringar. Gruppstorleken valdes till tre personer och kursen omfattades av
två kvällar av praktik. Två stycken träkurser hölls på våren där samtliga 6 deltagare klarade uppkörningen.
Det nya systemet lämpar sig för 2 metallkurser samt 3 träkurser per år vilket ger 8 respektive 9 personer som
genomgår utbildningen per år.
I läsperiod 2 arrangerade styrelsen asptillfällen. Deltagandet var överlag gott och efter ansökningsprocessen
med valberedningen kunde ett fullt XP-styre på 8 personer väljas in för 2014/2015.
Under hösten var XP-styrelsen sedvanligt behjälplig i undervisningen i ingenjörsmetodik (M1) samt
maskinelement (M2). Deltagandet på maskinelementkursen var något svalt men de tappra själar som dök upp
fick en synnerligen inspirerad föreläsning om särskilt axlarnas fantastiska värld av ingen mindre än herr
ordförande själv.
Under året var styrelsen behjälplig i andra projekt bland annat genom att åta sig att konstruera och tillverka ett
stativ till institutionen VEAS för att kunna montera och visa upp en bakaxel från tredje generationens Volvo
v70.
På våren åkte XP-styrelsen och intresserade medlemmar på den numera traditionsenliga utflykten till Ringhals
kärnkraftsanläggning där deltagarna fick beskåda de mäktiga ångturbinerna, lukta på urancuts samt förundras
av den mytomspunna ryss-svarven.
Senare på våren gick Cortègen av stapeln där XP-styrelsen ställde upp med ett brett sortiment av XP:s egna
lösnummer. Detta år slogs troligen ett rekord (obekräftat) då alla lösnummer förutom ett tog sig runt hela
varvet för egen maskin, det undantagna lösnumret bärgades av ett annat lösnummer. Normalt sett havererar
minst 50% av fordonen.
Trots en till synes mager skara i XP-styrelsen har många stordåd genomförts. Dock har inte allt gått enligt plan.
De, numera traditionsenliga, försöken att få en inbjudan till den årliga kräftskivan misslyckades. Likaså
misslyckades planen med att erhålla världsherravälde under verksamhetsåret.

Kristoffer Clasén
Ordförande 13/14
Ej ännu bitter emeritus, men snart

Verksamhetsberättelse	
  MUU	
  2013-‐14	
  

	
  

Mål:	
   Maskins	
  Utbildningsutskotts	
  främsta	
  uppgifter	
  är	
  studiebevakning	
  och	
  att	
  
stärka	
  sektionen	
  genom	
  medlemsrekrytering.	
  Samt	
  att	
  förbättra	
  teknologernas	
  
kunskaper	
  om	
  deras	
  rättigheter	
  och	
  skyldigheter	
  i	
  deras	
  utbildning.	
  

Vision:	
  	
  
Under	
  hösten	
  2013	
  så	
  fick	
  Maskinteknik	
  på	
  Chalmers	
  betyget	
  ”Mycket	
  bra	
  kvalitet”	
  
av	
  UKÄ,	
  Universitetskanslerämbetet	
  (fd.	
  HSV,	
  högskoleverket).	
  Men	
  vi	
  i	
  MUU	
  tror	
  på	
  
att	
  utbildningen	
  kan	
  bli	
  ännu	
  bättre.	
  Kayzen!	
  
	
  
Min	
  vision	
  under	
  året	
  var	
  att	
  MUU	
  skulle	
  synas	
  mer	
  och	
  därmed	
  skulle	
  fler	
  studenter	
  
känna	
  till	
  och	
  kunna	
  dra	
  nytta	
  av	
  MUUs	
  verksamhet.	
  	
  

Medlemmar:	
  

Anna	
  Dean,	
  Ordförande	
  	
  
Josefin	
  Bertilsson,	
  Masteransvarig	
  
Oskar	
  Salonen	
  
Henrik	
  Skagerstrand	
  
Johan	
  Bondesson	
  
Daniel	
  Runvik	
  
Sara	
  Frisk	
  
Carl	
  Källstrand	
  
Björn	
  Jonsson	
  
Emma	
  Vidarsson	
  
David	
  Elofsson	
  
Andreas	
  Robetsson	
  
Marcus	
  Johansson	
  
Hedvig	
  Olsson	
  
Celia	
  Nuldén	
  
Adam	
  Erickson	
  
Siri	
  Rydman	
  
Sofia	
  Alexandersson	
  
Louise	
  Lindwall	
  
Madeleine	
  Högfeldt	
  
Sofia	
  Börjesson	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Återkommande	
  händelser/agremang	
  varje	
  läsperiod:	
  
•
•
•
•
•
•

•
•

MUU	
  har	
  haft	
  bjudit	
  in	
  utlottade	
  studenter	
  till	
  kursutvärderingsfika	
  för	
  att	
  
informera	
  om	
  lite	
  rättsäkerhet	
  och	
  vad	
  kursutvärderare	
  innebär.	
  
Har	
  haft	
  öppna	
  möten	
  nästan	
  varje	
  tisdag	
  i	
  Loungen	
  vart	
  studenter.	
  
Vi	
  har	
  hållit	
  i	
  bokbytardag	
  första	
  torsdagen	
  av	
  varje	
  läsperiod.	
  	
  
Muu	
  har	
  ordnat	
  pluggfrukost	
  i	
  slutet	
  av	
  varje	
  läsperiod	
  för	
  att	
  uppmuntra	
  
tentaplugg.	
  Inför	
  lp	
  2:s	
  tentor	
  så	
  hade	
  vi	
  till	
  och	
  med	
  ljus	
  och	
  julmusik!	
  
Deltagit	
  med	
  en	
  representant	
  på	
  alla	
  kursnämnder	
  vi	
  haft	
  möjlighet	
  att	
  gå	
  på.	
  
Har	
  medverkat	
  på	
  möten	
  med	
  utbildningsenheten	
  på	
  kåren	
  och	
  andrar	
  
sektionen	
  för	
  att	
  ständigt	
  förbättra	
  kvalitén	
  på	
  utbildningen	
  på	
  Chalmers	
  t.ex	
  
rättsäkerhet	
  
Har	
  jobbat	
  med	
  att	
  smidiggöra	
  övergången	
  för	
  nya	
  läsårsindelningen	
  med	
  
t.ex	
  kartlägga	
  obligatoriska	
  moment	
  i	
  alla	
  kurser	
  på	
  grundnivån.	
  
MUU	
  har	
  bedrivit	
  studiebevakning	
  på	
  masternivå	
  som	
  Josefin	
  Bertilsson,	
  
ordförande	
  MUU	
  11/12,	
  startade.	
  Detta	
  var	
  ett	
  väldigt	
  stort	
  projekt	
  som	
  
förhoppningvis	
  kan	
  förbättras	
  i	
  år.	
  	
  

Övriga	
  arrermang:	
  
•
•

•
•
•

•
•
•
•
	
  

MUU	
  har	
  jobbat	
  mycket	
  med	
  att	
  förbättra	
  kurserna	
  t.ex.	
  Ingengörsmetodik,	
  
Hållbar	
  Produktutveckling	
  och	
  övriga	
  mattekurser.	
  
Ordnade	
  Gyllene	
  Pekpinne	
  vart	
  den	
  då	
  tillträdande	
  ordförande,	
  Hedvig	
  
Olsson,	
  gav	
  ut	
  priser	
  till	
  den	
  bästa	
  föreläsare,	
  Anders	
  Logg,	
  och	
  bästa	
  
övningsledare,	
  Pontus	
  Granström,	
  på	
  kandidatnivå.	
  På	
  mastersnivå	
  så	
  fick	
  
Jonas	
  Ringsberg	
  och	
  Per	
  Högström	
  pris.	
  	
  
Hjälpte	
  kåren	
  med	
  pedagogisk	
  undersökning	
  
Hjälpte	
  kåren	
  bedriva	
  en	
  svensk-‐engelsk	
  ordlista	
  för	
  Chalmers	
  
Hade	
  mottagnings	
  bästa	
  arr,	
  Mattecaffe	
  vart	
  över	
  200	
  Nollan	
  deltog	
  (typ	
  80	
  
första	
  gången	
  och	
  120+	
  andra	
  gången).	
  Detta	
  gjorde	
  vi	
  två	
  gånger	
  under	
  
mottagningen.	
  
Informerade	
  om	
  rättsäkerhet	
  för	
  ettorna	
  i	
  början	
  av	
  läsåret.	
  
I	
  läsperiod	
  1	
  anordnades	
  en	
  Matlab-‐akut	
  för	
  ettan	
  där	
  äldre	
  studenter	
  hjälpte	
  
till	
  
I	
  lp2	
  så	
  ordnades	
  en	
  väldigt	
  trevlig	
  ‘’Glögg	
  och	
  pepparkaks-‐asp’’	
  med	
  
efterföljande	
  sök	
  period,	
  intervjuer	
  och	
  inval.	
  
Deltog	
  i	
  Kårens	
  påverkansveckor	
  genom	
  att	
  stå	
  utanför	
  Bulten	
  och	
  informera	
  
studenter	
  om	
  studierelaterade	
  frågor	
  samt	
  samlade	
  in	
  åsikter.	
  	
  
	
  

	
  

Uppföljningen:	
  

Framdrivning	
  av	
  studenternas	
  åsikter	
  på	
  kursnämder,	
  informering	
  om	
  rättsäkerhet	
  
och	
  kokande	
  av	
  gudomligt	
  kaffe	
  (i	
  vår	
  fina	
  termos)	
  med	
  mera	
  har	
  fyllt	
  året.	
  	
  Jag	
  vill	
  
tacka	
  för	
  i	
  år	
  och	
  säga	
  att	
  jag	
  har	
  har	
  lärt	
  mig	
  mycket	
  på	
  vägen	
  men	
  haft	
  jättekul.	
  Det	
  
känns	
  som	
  maskins	
  studienämd	
  med	
  hjälp	
  av	
  studenterna,	
  Kåren	
  och	
  programmet	
  
har	
  åstadkommit	
  mycket	
  under	
  året.	
  Jag	
  hoppas	
  att	
  ni	
  känner	
  att	
  studenternas	
  röst	
  
lyfts	
  fram	
  och	
  att	
  utbildningen	
  har	
  blivit	
  ännu	
  bättre.	
  	
  
	
  
Just	
  Facts	
  No	
  Bullshit,	
  
Anna	
  Dean	
  
	
  

Verksamhetsberättelse för M.A.K. 2013
Medlemmar:
Ordförande:
Kassör:

Johan Forsgren
Adam Brandt

Ledamöter:

Shari Abrahamsen
Karl Ericson
Sofia Johansson
Alexander Malmberg
Dennis Norman

Vårtermin
Året började med en kick-off tillsammans med våra föregångare för att lära oss om hur M.A.K.-arbetet
bör fortgå och vad varje enskild roll inom gruppen har för uppgifter. I anslutning till detta hölls även
en officiell överlämning.
Det första arrangemanget som vi hade var en Afterski-pub. Denna genomfördes med stor hjälp av våra
företrädare. Arrangemanget blev lyckat och bildspel från vårens skidresa visades upp. Tidigt under vår
bruna tid ordnade vi även tisdagslunch, vilket vi sedan gjorde en gång per läsperiod, och vid nästan
samtliga tisdagar anordnade vi lunchhäfv, vi hade nämligen en stark vision att få häfvtraditionen på
maskin att bli ännu mer utpräglad. I februari var det dags för Sektionsmästerskapen i häfv där
Maskinteknologsektionen presterade aningen sämre än vanligt, men representationen var det inget fel
på!
De sista onsdagarna innan tentaveckorna lagade vi tentapluggskvällsmat för att hjälpa de tappert
tentapluggande maskinarna att få flitens lampa att lysa ytterligare ett par timmar. Detta genomfördes
sedemera varje onsdag i sista läsveckan per läsperiod. Maten som serverades var cerranoinlindad
fläskfile med potatisgratäng vilket var väldigt populärt och återkom i tre av fyra fall.
Under Cortégen inbjöds till en cortége-sittning i Winden med bevingat-tema. Kvällen blev lyckad med
ett högt deltagarantal från diverse sektioner. Som det ädla häfvförening vi är anordnades
Maskinteknologsektionens medaljhäfv under senare delen av våren. En del medaljer delades då ut till
duktigare häfvare. För första gången kunde även häfven följas live på vår hemsida då en bättre
häfvportal där hade skapats. Sedan påbörjades så småningom planeringen inför den efter sommarlovet
stundande mottagningen.
Hösttermin
Mottagning började för vår del en vecka innan de färska maskinarna anlände, med planering
tillsammans med övriga föreningar. En tvättäkta M.A.K.-grill skapades också i dessa dagar. När så de
nyantagna infann sig på Götaplatsen mottogs de av sju glada M.A.K.-are. Ett tappert arbete
genomgicks där för att peppa samtliga nyantagna med diverse sånger och visor. Dagen efter erbjöd vi
till bastu- och frivilligt poolbad med tillhörande dragkamp på Chalmersrundvandringen, för att visa
hur kul man kan ha i kårhuset. Tillsammans med EKAK arbetade vi sedan ett par dygn för att
förverkliga årets Grillkalas (M.A.K.grillen) som ägde rum på mottagningens tredje dag. Tack vare god
hjälp av många andra föreningar runt om skolan blev kalaset otroligt lyckat!

Under resterande del av nollningen hade vi inga egna större arrangemang utan ägnade stor del åt att
hjälpa nollk och de andra föreningarna. Vi åtog oss bland annat att servera på Msex schtekgasque, och
att lotsad nollan till söndagens bastukalas samt sjöng för full hals väl där ute. Vi tog även på oss att
samla ihop ett lag till årets nollpoquarl där vi tog en fin andraplats, dock lite bittert då vi endast blev
slagna med ett par poäng av Elektro. Laget samlades ihop under nollvecka två då lunchhäfv
arrangerades varje dag. Vi var även nere på V-sektionen och lärde dessa nollor att häfva. Under MIkvällen och efter rundvandningen grillade vi burgare till alla nollan. Tillsammans med en grupp nollor
genomförde vi ett nolleuppdrag i helgondyrkan och under en dag i läsvecka 1 skapade vi ett
helgonmys. Under nollningen gycklade vi även på macho-, chic-, schtek-, flight-, grott-, finphadder-,
ZAM-sittningen samt på nollfinalen.
Hösten gick vidare med tisdagsluncher, lunchhäfv och tentapluggskäk. Därutöver genomfördes strax
efter nollningen för första gången MM i häfv. Det blev ett trevligt arrangemang men med ett dessvärre
lågt deltagande. Ytterligare ett medaljhäfv hölls mot slutet av hösten.
Under hösten arbetade vi kontinuerligt med planeringen inför äran och de stora hjältarnas spel,
Galliska spelen. Detta var det riktiga 30-års jubileet och vi fick fint besök från ”ur-M.A.K.-arna” som
var de ursprungliga skaparna av arrangemanget. Det hela blev lyckat och till synes en tre dagars fröjd
för alla de som deltog.
Efter Galliska Spelen drog aspningarna igång, och de aspirerande fick lära sig allt om Asterix och vad
ett år i M.A.K. skulle kunna innebära. Tre aspningar arrangerades och vi hade ett genomsnittligt
feltagande på 25-30 personer vilket vi var väldigt nöjda med. Efter jullovet anordnades tillsammans
med föreningen SNOK en skidresa där vi tillsammans med ungefär 180 studenter från M,TD och V
for Val disere för en veckas skidåkning.
Väl hemma igen var det dags att ordna med overaller, skriva kontinuiteter och i övrigt bereda plats åt
de nya M.A.K.-arna som valdes in på nästkommande sektionsmöte.
Uppföljning
M.A.K. är en förening som i stort är till för att sprida glädje på sektionen och se till att studietiden
förgylls med diverse roliga arrangemang. Under året har vi i M.A.K.-13 arbetat utefter vår
verksamhetsplan och denna verksamhetsberättelse grundar sig därför till stor del i denna. Som
förening har vi genomfört allt det som vi åtog oss i vår verksamhetsplan med nästan enbart goda
resultat.

kjk M.A.K.
genom Majestix-13 Johan Forsgren

Verksamhetsberättelse MISS-13
Så var det då dags att summera föreningsåret som gick med MISS-13,bestående av följande
medlemmar:
Christoffer Alm, PR-ansvarig
David Gudmunds, Ordförande
Mikkel Hᴂger, Materialare
Andreas Näkne, Kassör
Joel Renulf, Bokningsansvarig
I den verksamhetsplan som presenterades på Maskinteknologsektionens sektionsmöte i läsperiod
fyra våren 2013 lyftes ett antal mål och arrangemang fram som planerades under året. Denna
verksamhetsberättelse redogör i korthet för dessa och hur de har uppfyllts under året.
Som främsta mål poängterades att vi i MISS-13 önskade aktivera fler maskinteknologer, oberoende
av ålder och årskurs. Detta både genom de återkommande MISS-passen och andra aktiviteter. Något
som lyckats olika bra beroende på arrangemang. Överlag har främst elever på kandidatnivå lockats,
framförallt till passen på söndagar. Till mer speciella aktiviteter såsom Champions League pub och
Beerpong har spridningen av årskurser varit större.
En stor förhoppning var att lyckas variera MISS-passen och hålla dessa på andra platser än enbart i
kårhallen. Exempel på olika aktiviteter som planerades var:
-

Spinning
Simning
Bandy
Fotboll
Ultimate frisbee
Klättring
Innebandy
Volleyboll

Bortsett från simning har alla dessa genomförts vid ett eller flera tillfällen. Dessutom genomfördes
MISS-pass med både badminton, fäktning, vattenpolo och löpning. Antalet närvarande har varierat
beroende på aktivitet och läsvecka med ett snitt på 16 deltagare per pass.
Utöver MISS-passen har som planerat ett antal större arrangemang genomförts under året. En
förhoppning på förhand var att ett eller flera av dessa skulle arrangeras tillsammans med
idrottsföreningar från andra sektioner, vilket vi är mycket glada över att ha lyckats med. Följande
större arrangemang genomfördes under året:
-

Fotbollsnatta, arrangerades tillsammans med IF
MM i Minigolf
Champions League pub med visning av finalen Dortmund – Bayern München
MM i Simhopp

-

Visning av fotbollslandskamper, VM-kval Sverige – Österrike och VM-kval playoff Sverige –
Portugal.
Beerpong med TD-laget
CM i Spökboll

Under Grisfesten i juni 2013 deltog vi med en egen aktivitet och var i övrigt behjälpliga där det
behövdes för att bidra till ett lyckat arrangemang. Precis som vi under året hjälpt andra föreningar på
sektionen då de önskat, exempelvis på M.A.K.-grillen och Gasquen.
Inför mottagningen var planen att utöver ordinarie MISS-pass varje söndag anordna en
volleybollturnering, en aktivitet tillsammans med TD-laget och agera coacher för Nollkampslaget
tillsammans med TD-laget. På grund av problem med sponsring uteblev volleybollturneringen och
istället arrangerade vi med kort varsel så att de som önskade fick möjlighet att spela frisbeegolf och
därefter kolla på Premier league. På grund av bristande engagemang från TD-laget arrangerade vi
femkampen, ett nytt inslag i kampen mellan phaddergrupperna, själva med hjälp från M.A.K. Ett
lyckat arrangemang där Nollan fick öva på att lösa diverse tävlingar genom bra lagarbete. Också
Nollkampslaget coachades utan TD-laget, men med stor framgång då laget genom seger såg till att
Maskin och Teknisk Design blev den vinnande sektionen i nollympiaden.
Under andra läsperioden hösten 2013 arrangerades sedan som planerat tre aspningar där
intresserade studenter fick möjligheten att lära känna oss och föreningen bättre.
Utöver dessa planerade arrangemang i vår verksamhetsplan har MISS-13 ett flertal gånger under året
serverat en utsökt MISS-stroganoff. . Vi har också sett till så att Maskin varit representerad vid ett
flertal chalmersmästerskap i diverse idrotter. Ibland genom att anmäla ett eller flera lag med
teknologer från sektionen, och ibland genom ett rent MISS-lag. Något som resulterat i ett flertal fina
resultat, bland annat en andraplats i CM i futsal, tredjeplats i CM i stafett och en seger i CM i kubb.
Sammanfattningsvis är vi i MISS-13 nöjda med vårt år och glada över att ha fört den aktiva ådran på
maskin vidare. Vi vill också passa på att tacka alla övriga föreningar på Maskin för ett bra samarbete
och fantastiskt år.

David Gudmunds
Ordförande MISS-13
Göteborg 2014-09-07

Verksamhetsberättelse MnollK-13
Medlemmar:
Ordförande: Sofia Granberg
Kassör:
Julian Martinsson
Ledamöter:

Isabella Lindholm
Lisa Wendt
Lisa Hanse
Lina Wahlström
Mattias Naarttijärvi
Marcus Johansson
Kreshnik Rama

Innan mottagningen
I februari förra året valdes en ny grupp studenter in som MnollK-13. Eftersom
MnollK är ett av de sista nollK:na att väljas in, var det bara att börja arbeta direkt för
att hinna ikapp de övriga sektionerna.
Under början av våren jobbade hela MnollK, med sponsoransvarig i spetsen, mycket
med att hitta sponsorer för att kunna erbjuda en så bra mottagning som möjligt.
Även nollmodulen och nolluppdragen arbetades mycket med under denna tid,
eftersom kåren vill vara delaktiga och godkänna dessa.
I april åkte hela gruppen iväg på en nollK-utbildning, som arrangeras av Chalmers
studentkår. Under denna helg deltog alla sektioners nollK:n och syftet var att lära
känna varandra, utbildas inom ledarskap och förberedas på de utmaningar man
skulle möta under och kring mottagningen. Helgen blev väldigt uppskattad och
mycket lärorik för oss alla!
Hela MnollK, och framförallt ordförande, gick under hela perioden innan
mottagningen på ofantligt många möten. Dessa var bl.a. med kåren,
programledningen, Lilian, andra nollKn och våra M- och TD-föreningar.
På M-sektionen är nollK väldigt bortskämda med, och otroligt tacksamma för, att ha
så många föreningar och kommittéer som engagerar sig och hjälper till under
mottagningen. För att ha en dialog och lyssna på de andra föreningarnas önskemål
arrangerades under våren ett ”Föreningsmöte”. Där presenterades schemat för
mottagningen och tankar kring de olika centrala och ”fasta” arren, för att sedan låta
föreningarna själva ha önskemål kring sina egna och nya arr.

I slutet på terminen skulle phaddrar rekryteras. Nytt för detta år var att en phadderasp genomfördes. Detta blev en lyckad dag och kväll, som lockade många till att vara
med och phaddra.
Som sista grej, efter många timmars hårt jobb under sommarlovets första och sista
veckor, avslutades till slut alla förberedelser med en phadderutbildning ute i Askim.
Där fick phaddrarna träffa varandra för första gången, prata ihop sig och genomföra
diverse olika lekar så att även de skulle vara väl förberedda på hur Nollan skulle
bemötas i alla möjliga och omöjliga situationer.
MnollK hjälpte i slutet av sommaren till på den årliga grisfesten, med att ha sin
traditionella drinkbar.

Mottagningen:
Målet med hela mottagningen som MnollK ständigt arbetar för att uppfylla, beskrivs
enligt följande punkter:




Alla skall ha minst en kompis i klassen efter mottagningen. 
Alla skall känna sig trygga i skolan och veta vem de kan fråga om hjälp. 
Alla skall känna att de har fått en positiv start på studierna 


Med hjälp av dessa utgångspunkter genomfördes många aktiviteter och av
varierande utbud, för att få alla nya studenter att uppnått dessa punkter.
Mottagningen flöt på bra och allt gick väldigt fort. Innan vi hann förstå var de fyra
veckorna över och hade gett hela MnollK en häftig upplevelse och minnen för livet.
MnollK är väldigt nöjda med mottagningen och vill passa på att tacka alla
inblandade som hjälpte till att göra mottagningen episk!
Direkt efter mottagningen gjordes en utvärdering för att få in nollans åsikter och
betyg. Resultatet blev mycket positivt och de flesta var mer än nöjda med sin start
här på Chalmers.

Efter mottagningen:
MnollK genomförde efter mottagningen tre aspnings-tillfällen som alla var
välbesökta och både MnollK och nollan hade kul.
Under årets gång har MnollK lagat tisdagslunch vid fyra tillfällen samt hjälpt andra
föreningar vid sektionen på deras arrangemang.
Sofia Granberg
Ordförande MnollK-13

