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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2014-08-16 

 

Plats: Konferensrummet 

Tid: Måndagen den 18:e augusti 

  

Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Elin Andersson, Erik Kvarnström, Hedwig Olsson, 

Joel Renulf, Malin Settergren 

 

§ 1 Mötets öppnande Dennis Norman förklarar mötet öppnat kl. 12.25 

 

§ 2 Val av mötesordförande Dennis Norman väljs till mötesordförande 

 

§ 3 Adjungeringar Inga adjungeringar  

  

§ 4 Val av sekreterare Erik Kvarnström väljs till sekreterare. 

 

§ 5 Val av justeringsmän Joel Renulf och Malin Settergren väljs 

 till justeringspersoner. 

 

§ 6 Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs  

  

§ 7 Godkännande av föregående protokoll Bordläggs till slutet av mötet. 

 

 

§ 8 Äskningar 

i. Äskning Nollfinal  Äskningen avslås i sin helhet. 

ii. Äskning Övningssittning  Äskningen avslås i sin helhet. 

iii. Äskning Utökad pubrunda Äskningen avslås i sin helhet. 

iv. Äskning Drapperi  Äskningen bifalls i sin helhet. 

v. Äskning toastjärn  Äskningen avslås i sin helhet. 

vi. Äskning Brädspel  Äskningen bifalls i sin helhet. 

vii. Äskning musikspelare  Äskningen bifalls i sin helhet. 

viii. Äskning hemsida  Äskningen bifalls i sin helhet. 

 

 

§ 9 Under mötet bordlagda frågor Protokoll 29 ifrån föregående verksamhetsåt godkänns. 

 

§ 10 Mötet avslutande Mötet avslutas 13.35. 
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Äskning Nollfinal 
 
Hej! 
Jag, Adam i MnollK, äskar en summa om 18 000 kr för biljetter till 
Nollfinalen för sektionens föreningsaktiva. Priset är 
500:-/kuvert. 
 
Tanken är att detta ska ses som ett tack för hjälpen under 
mottagningen. 
 
Pengarna kommer gå till att betala sittningen för följande 
föreningar: 
MISS - 5st 
MAK - 7st 
Rustet - 7st 
M-sex - 8st 
MnollK - 9st 
___________ 
36st, 36*500=18 000:- 
 
Haregött! 
SHMH 
Adam Lilja, MnollK 
 
PS Bankgiro: 5400-3363 

tel://5400-3363/
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Äskning Övningssittning 
 
Hej! 
Jag, Adam i MnollK, äskar en summa på 3000kr för kostnaden av 
övningssittningen som kommer hållas under mottagningen. 
Övningssittningen är ett ypperligt tillfälle för Nollan att lära 
sig sittningsregler och bli förberedda inför den annalkande 
anstormningen av sittningar. 
 
Pengarna kommer gå till maten som serveras på övningssittningen. 
Ett maxtak om 4000:- är satt för sittningens 
omkostnader. 
 
Haregött! 
SHMH 
Adam Lilja, MnollK 

 
PS: 
bankgiro: 5400-3363 

tel://5400-3463/
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Äskning Utökad pubrunda 
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Äskning från Windenfonden 

Draperi för att avgränsa Winden,  

Maskinteknologsektionen 
 

Bakgrund 
Vi i Rustmästeriet har som bekant hand om uthyrning av sektionslokalen Winden. Vi har då märkt att det är vanligt att man vill 

avgränsa lokalen på längden. Bl.a brukar vi i Rustmästeriet använda skynken för att avgränsa Winden under Pubrundan. Därför 

skulle vi vilja köpa in skynken som ingår då man hyr Winden som är anpassade just för att avgränsa visuellt och till viss del 

även ljud. Till dessa tänkte vi ordna med ”snabbfästen” som man fäster i samma metallställning som belysningen sitter i, för 

enkel upp och nedtagning.  

Syfte och mål 
Syftet med äskningen är att det ska skapas ett smidigt och snyggt sätt att avgränsa Winden. För att underlätta vid kommande 

arrangemang.   

Genomförande  
Vi tänker oss att man ska skaffa 15m tyg exempelvis dessa:  

http://www.textilgallerian.se/tyger/gardintyger/siv-svart-morklaggande-tyg  

Dessa är tyger avsedda för är avsedda för mörkläggning, därför de är tjockare och av lite bättre kvalité. Vi skulle tycka detta är 

lämpligt då de håller bättre och dessutom hänger mer stilla då det är lite mer vikt i dem. Tygerna ska vi sedan kapa i lämpliga 

längder och sätta öljetter http://www.jula.se/oljetter-15-pk-941062 i ena änden. I öljetterna tänkte vi sätta karbinhakar 

http://www.jula.se/karbinhakar-2-pk-381306 som man kan fästa direkt i metallställningen i taket.  

Tidsplan 
Vi skulle gärna vilja ha draperiet klart till den 26 Augusti då vi har ett arr under nollningen och skulle behöva dem.  

http://www.textilgallerian.se/tyger/gardintyger/siv-svart-morklaggande-tyg
http://www.jula.se/oljetter-15-pk-941062
http://www.jula.se/karbinhakar-2-pk-381306
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Budgetkalkyl  
 

  Kostnader 

2 paket öljetter 398 kr 

15 m tyg  1935 kr 

16 st   160 kr 

Summa  2493 kr 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar Rustmästeriet 

 

att M-styret beviljar ovanstående äskning om 2493 kr för Draperi för att avgränsa Winden 

 

________________________________ 

N.N. 

Äskningsyrkare 
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Äskning Toastjärn 

 

Bakgrund 

Vårt toastjärn som vi använt till bland annat våra HB-toast under pubrundan har gått sönder. Vi behöver 

därför skaffa en ny så vi fortfarande kan erbjuda våra fantastiska toast! 

Syfte och mål 

Syftet med äskningen är att införskaffa ett nytt toastjärn så att vi kan fortsätta att bjuda på våra HB-toast i 

framtiden.  

Genomförande  

Vi har tittat på två alternativ som liknar det toastjärn vi tidigare haft. 

 

Alternativ 1: Andersson PIM 3.0, 399:-  

http://www.netonnet.se/art/hem-och-hushall/matlagning/smorgasgrill/Andersson-PIM30/167341.3399/ 

 

Alternativ 2: Breville VST026x, 499:-  

http://www.netonnet.se/art/hem-och-hushall/matlagning/smorgasgrill/Breville-VST026x/204296.3399/ 

Tidsplan 

Vi vill helst ha toastjärnet senast den 25 augusti, så vi har den i god tid innan pubrundan och innan 

nollkampe där vi ev ska sälja våra HB-toast. 

 

 

 

Yrkande 

Med ovan som bakgrund yrkar Rustmästeriet 

 

att M-styret beviljar ovanstående äskning om 399 kr för 

toastjärn. 

 

________________________________ 

N.N. 

Äskningsyrkare 
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Äskning Brädspelskväll, M-Spel! 

 
Bakgrund 
Vi i M-Spel 14-15 vill införa regelbundna brädspelskvällar som ter sig lika självklara som t.ex pubrundan 
och stenhårt café. Vi gillar såklart att spela spel, och vi vill dela detta intresset med fler maskinare. 
Vi har satt datumet för vår första brädspelskväll till torsdagen i läsvecka 3. Detta arr är meningen 
att återkomma 3e torsdagen varje läsperiod. M-Spel är för närvarande en medlemsförening, men för 
att värva fler medlemmar och öka intresset för brädspel så tänkte vi att detta arr ska vara gratis för 
alla maskinare. Men för att locka folk så skulle vi behöva utöka vår samling med brädspel. Som för 
nuvarande består utav ca 6 st spel. 
Vi känner även att det finns väldigt många arr utanför skolan som involverar alkohol 
till viss grad. T.ex just stenhårt och pubrunda. Vi tycker såklart att dessa arr är jätteroliga också, men 
det skulle även vara roligt med kvällar som inte nödvändigtvis handlar om att förtära alkohol. Att spela 
spel är ett jättebra sätt för nya teknologer att lära känna varandra. Vi tror att detta kan bidra oerhört 
mycket till vår sektion då de brädspel vi planerar att köpa in är ämnad just till alla maskinare. Vi 
har en vision om att vi eventuellt ska kunna ha ett skåp med spel ståendes i Winden som är ämnat för 
maskinares bruk. 

 
Syfte och mål 
Syftet är att köpa in många olika brädspel så att Maskinare som går på brädspelskvällarna känner att 
de har mycket att välja mellan och att de hela tiden har nya spel att prova. Målet är att vi till slut ska 
ha så mycket spel så att det aldrig blir tråkigt att gå på våra arr för att man redan har spelat allting. Vi 
vill hela tiden kunna erbjuda maskinare nya och roliga spel som de känner är värda att komma tillbaka 
för. 
 

Genomförande  
Vi kommer att välja ut ett antal brädspel som var och en är ganska olika så att de tilltalar så många 
som möjligt. I brädspelskretsar så finns det något som brukar kallas för ”infektionsbrädspel”. Detta är 
spel som är ganska lätta att lära sig, men ändå jätteroliga att spela om och om igen. Dessa spel brukar 
användas när man vill introducera folk bärdspelsvärlden. Det är främst dessa ”infektionsspel” som vi 
ämnar att köpa in till början. 
Typiska infektionsspel är Ticket To Ride (har vi redan), Settlers of Catan, Robo-Rally, 
Richchet Robots, Talisman osv. osv. 

 
Det finns en spelbutik på nätet som heter spelexperten. De brukar oftast vara det billigaste alternativet 
när man köper spel. Så vi har helt enkelt tänkt att beställa utav dem. 
 
 

Tidsplan 
Vi vill kunna erbjuda dessa nya spel till vår första brädspelskväll den 18e september. Men beställer 
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gärna spelen så snart som möjligt då vi även tänkte spela lite brädspel på vårt arr under nollningen 
(5e september). 
 

 
Yrkande 

 

Med ovan som bakgrund yrkar M-Spel att M-styret beviljar ovanstående äskning om 2000 kr för 

Brädspelskvällen. 

 

________________________________ 

N.N. 

Äskningsyrkare 



 
 
 
 

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2014-08-16 #1 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 __________________   ___________________   __________________   __________________  
Dennis Norman Erik Kvarnström Joel Renulf Malin Settergren 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

 

Äskning 

En ny portabel musikspelare,  
Maskinteknologsektionen 
 

Bakgrund 
Vi i Rustmästeriet har tidigare såsom alla andra kommittéer haft en portabel musikspelare men denna har tyvärr slutat att 

fungera och vi behöver därför en ny. Vi skulle behöva en musikspelare för att använda vid tillfällen då vi visar upp vår 

kommitté på exempelvis infningar och rundvandringen på nollningen. Vi behöver även använda den när vi har arrangemang då 

vi inte har tillgång till någon stationär musikspelare så som under aspar och vårat nya utomhus arrangemang under nollningen.   

Vi i Rustmästeriet vill därför äska pengar till en portabel musikspelare. Denna musikspelare kommer att gynna alla som vill gå 

på våra arrangemang och då får höra E-types mycket vackra musik. 

Syfte och mål 
Syftet med äskningen är att få pengar till en portabel musikspelare som på ett enkelt sätt kan förbättra våra arrangemang 

genom att öka möjligheterna för att spela musik på dessa. 

Genomförande  
Vi har tagit fram en portabel musikanläggning som vi tycker är bra och som vi i första hand vill ha och den går att hitta på 

Media Markt på följande webbadress: http://www.mediamarkt.se/mcs/product/JVC-RV-

NB75E,90952,511395,1119693.html?langId=-16#produktbeskrivning  

Vi vill ha denna eftersom den har Bluetooth och den ser ut att vara av bra kvalité eftersom det är en JVC och av dem brukar 

man få en bra musikanläggning.  

Vi har även tagit fram en annan som vi kan tänka oss att ha som kostar lite mindre men saknar då Bluetooth är en på 

Elgiganten som finns på följande webbadress: http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/kompaktstereo/RVNB51WEN/jvc-

boomblaster-rv-nb51#tab-specs  

Vi vill i första hand ha den från Media Markt eftersom den har Bluetooth och det är mycket smidigare än att behöva ta med en 

sladd för att koppla in en telefon.   

Tidsplan 
Vi vill gärna ha en portabel musikanläggning innan nollningen drar igång 19 augusti. 

http://www.mediamarkt.se/mcs/product/JVC-RV-NB75E,90952,511395,1119693.html?langId=-16#produktbeskrivning
http://www.mediamarkt.se/mcs/product/JVC-RV-NB75E,90952,511395,1119693.html?langId=-16#produktbeskrivning
http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/kompaktstereo/RVNB51WEN/jvc-boomblaster-rv-nb51#tab-specs
http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/kompaktstereo/RVNB51WEN/jvc-boomblaster-rv-nb51#tab-specs
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Budgetkalkyl  
 

 

 

 
 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar Rustmästeriet 

 

att M-styret beviljar ovanstående äskning om 2890 kr för en portabel musikspelare. 

 

 

 

 Kostnader 

Musikanläggning 

förslag 1  
2890 

                  

Musikanläggning 

förslag 2 
2190 
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ORG.NR 921015-2691 
 

Linexo Studios har F-SKATTSEDEL Tack för att ni väljer  

Linexo Studios MOMSREG.NR SE921015269101 
 

Alla priser är angivna EXKLUSIVE lagstadgad moms 25 %  

 

 
 

 

 
Linexo Studios 

Kalle Ericson 

Holtermansgatan 5E 

411 27 Göteborg 

0705 – 91 35 64 

info@linexo.se 

www.linexo.se 

Göteborg 2014-05-19 

 

 

 

 

Maskinteknologsektionen 

Att.: Joel Renulf 

Hörsalsvägen 7 

412 58 Göteborg 

PREL. LEVERANSDATUM TOTALSUMMA SENASTE BESLUTSDATUM 

12 aug 2014 4 000,00 kr 3 jun 2014 

 

 

 

 
 

Nedan finner ni en definiering och en sammanfattning av de element som diskuterats vid 

möten under maj månad.  

 

 
 

BESKRIVNING   

 

· Utveckling av undersida M-Photo 

  · utökat uppladdningsverktyg för bättre organisation 

  · aggregering utifrån årtal och återkommande arrangemang 

  · ny design för besökaren, anpassad för fotovisning 

  · gallerifunktion med översikt 
 

   

· Löpande uppdateringar av mtek.chalmers.se 

  · utvecklad faktureringsfunktion för bokningar 

  · funktion för att redigera samt annullera godkända bokningar 

  · initiera undersida ”M-ord”  

  · uppdatering av undersida ”M-Styret” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hoppas att ni finner vårt erbjudande bra och att vi får hjälpa er med er webbplats. 

 

Vänliga hälsningar från Kalle Ericson 
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