MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2015-02-02
Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte
Plats: HA1
Tid: 12:00 – 13:00 och 17:15 
Samt 17.15 –


Måndag den 2 februari (148/111 personer)
Onsdag den 4 februari (84 personer)

§ 1 Mötets öppnande

Anton Dannetun förklarar mötet öppnat kl.
12:08.

§ 2 Adjungeringar

Mikael Enelund, programansvarig, adjungeras
in med yttrande- och närvarorätt. Sebastian
Persson, Marie Ankarbåge, Agnes Andersson,
och Pontus Andrén från MnollK, adjungeras in
med yttrande- och närvarorätt. Linnea Jern och
Sofia Pernbrant från Teknisk Design adjungeras
in med yttrande- och närvarorätt.

§ 3 Val av mötesordförande

Sektionsmötet beslutar att välja Anton Dannetun
till mötesordförande.

§ 4 Val av sekreterare

Sektionsmötet beslutar att välja Erik
Kvarnström till mötessekreterare.

§ 5 Val av justeringsmän

Sektionsmötet beslutar att välja Anders
Johansson och Niklas Hidman till
justeringsmän.

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet anses stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av mötesordningen

Sektionsmötet fastställer mötesordningen
(Reglementet 6:2)

§ 8 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

Mötesordförande
__________________
Anton Dannertun
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Niklas Hidman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 9 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Sektionsmötet beslutar att: godkänna
föregående mötesprotokoll.

§ 10 Meddelanden
§ 10.1 Programmet informerar

Nya programansvariga på masterprogrammen
Automotive Engineering och Applied
Mechanics ska väljas. Studenter från maskin ska
vara involverade i rekryteringen. En
undersökning av verkstaden har skickats och
alla uppmanas att delta i den. Nya skåp kan vara
på väg, via en äskning från Rustmästeriet av
kvalitetstödspengar som M-programmet fått. I
mitten av mars kommer en enkät inför den
psykosociala arbetsronden.

§ 10.2 Inspektor tillika studerandeombudsman informerar Sven B Andersson närvarar inte.
§ 10.3 Kårledningen informerar

Collin Qvarnström, husansvarig i kårledningen,
berättar att man kan söka kårledningen nu. På
måndag hålls en infokväll 17.30 i Scaniasalen
och 24:e februari hålls en mingelkväll på J.A.
Pripps. Alla chalmeriststudenter kan ställa upp i
fullmäktigevalet i vår. Vi har fått en ny rektor,
chalmeristen Stefan Bengtsson. Kårhus på
landet är finansiserat och kommer att påbörjas.

§ 10.4 M-styret informerar

Ordförande: Dennis har skrivit på ett förnyat
dispositionsavtal för alla sektionens lokaler. Han
tackar M-sex för den goda maten. M, TD och Z
har fått pengar för att göra aktiviteter som
stärker sammarbetet sektionerna emellan. Vill
man vara med i en projektgrupp som kommer

Mötesordförande
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Anton Dannertun
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Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
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__________________
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att spendera dessa pengar kan man skriva upp
sig på en lista utanför Loungen. Dennis berättar
att under våren kommer han att arbeta med att få
igång en alumniverksamhet och ett
mentorskapsprogram. Dennis avslutar med att
varna sektionen för ”Ryssen”. Han är varken
ryss eller chalmerist men kan vara våldsam. Det
ryktas om att hans nya tillhåll är maskinhuset.
Kassör: Bautastensinsamlingen är avslutad
sektionen samlade ihop drygt 131000kr. JubelK
kollar på inköpsallternativ.
VO/SAMO: Förbereder den fysiska och
psykiska arbetsmiljöronden. Uppmanar alla att
felanmäla om de ser något som är fel till
8800@chalmers.se Kommer hålla
föreningsutbildning för de nyinvalda. Styrelsen
börjar aspa denna läsperiod. Sökningar till
ledamöter i MGK tas emot denna vecka.
Sångbokssittning.
Intendent: Bruno är sönder igen. Bruno gick inte
igenom besiktningen och ska in på reperation
igen. Winden ska utvecklas och Windengruppen
ska startas upp.
Utbildningsansvarig: Hedvig berättar att nya
rekryter har anslutit sig till MUU och vart på
utbildning på kåren. MUU ska vara delaktig i
rekrytering av nya masteransvarig. MUU har
skickat ut en enkät angående förhållandena vid
tentamen. Den hittas på MUU:s facebooksida.
Det finns en regelsamling på studentportalen,
Mötesordförande
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Anton Dannertun
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för regler kring examination. Har man frågor
kring utbildningen i allmänhet kan man kontakta
MUU på deras öppna tisdagsmöten i Loungen.
Näringslivsansvarig: Undersökning på mejlen.
MARM ska utveckla hemsidan och om någon
har idéer får man gärna mejla kontakt@marm.se
MARM kommer i denna LP att hålla aspningar
och en case-kväll med Academic Work.
Kommunikationsansvarig: Erik berättar att han
och Dennis arbetat med propositionen om
styrelsens uppbyggnad. På hemsidan kommer
det komma upp en sektionskalender. Har man
förslag på mer saker som hade vart önskvärt på
hemsidan kan man mejla förslag till
info@mtek.chalmers.se eller lägga en lapp i
förslagslådan utanför Bulten.
§ 10.5 APG informerar

Inga representanter närvarar.

§ 10.6 Föreningar informerar

M-sex: M-sex spelar upp en video om vårbalen.
Biljetter kommer att säljas 25/2.
MISS: Marcus tackar för året och meddelar att
CM i Spökboll kommer att anordnas fredag den
13:e februari.
Rustet: Elin berättar att de har aspar denna
läsperiod. På onsdag nästa vecka är det Stenhårt
Café.
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Chalmers studentkår
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M-ord: Den 9/2 har M-ord första aspen,
ölprovning.
M-spel: Kommer hålla ett Chalmers-lan
tillsammans med PU i kårhuset. M-spel är
anslutna till Sverok och får pengar för varje
medlem. Det är gratis att bli medlem och man
blir det på hemsidan. M-Spel har asptillfällen
denna LP.
M.A.K.: Glöm inte att anmäla sig till skidresan.
MALT: Andreas berättar att MALT kommer att
arrangera sitt första arr, en vinprovningsafton i
spansk anda.

§ 10.7 Övriga informerar

Dennis Norman förtydligar hur man går till väga
vid ett eventuellt möte med den rysliga
”Ryssen”. Man ringer Chalmersvakten.

§11 Val
§11.1 Sektionens inspektor

Styrelsen nominerar Sven B Andersson.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja
Sven B Andersson till sektionens inspektor för
de kommande två åren.

Mötet ajourneras kl.12.54 till 17.15 med fortsättning i HA1
_____________________________________________________________________________
Mötet återupptas 17.21 av mötesordförande i HA1
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Elin Franzen från MNollK samt Rickard Karlsson och Christoffer Ågren från XP-Styrelsen adjungeras in
med yttrande- och närvarorätt.
§ 11.2 XP-Styrelsen 2015
Ordförande:
Valberedningen nominerar: Emanuel Werner
Övriga nomineringar: Inga
Emanuel berättar om sig själv.
Emanuel lämnar rummet och diskussionen lämnas
öppen.
Sofia Granberg läser upp valberedningens nominering.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Emanuel
Werner till ordförande i XP-Styrelsen 2015.
Kassör
Valberedningen nominerar: Mathias Nilsson
Övriga nomineringar: Inga
Mathias berättar om sig själv.
Mathias lämnar rummet och diskussionen lämnas
öppen.
Rania Karat läser upp valberedningens nominering.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Mathias
Nilsson till kassör i XP-Styrelsen 2015.
Övriga ledamöter:
Mötesordförande
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Valberedningen nominerar:
Filip Alpsten
Emil Borglund Aspler
Anton Barreng
Martin Ekelund
Marcus Lolk
Övriga nomineringar: Inga
De nominerade berättar om sig själva.
De nominerade lämnar rummet och diskussionen
lämnas öppen.
Sofia Granberg läser upp valberedningens nominering.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: de övriga
ledamöter kan väljas in i grupp.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Filip
Alpsten, Emil Borglund Aspler, Anton Barreng, Martin
Ekelund och Marcus Lolk till ledamöter i XPStyrelsen 2015.
§11.3 M.A.K. 2015
Ordförande:
Valberedningen nominerar: Anton Jansson
Övriga nomineringar: Inga
Anton berättar om sig själv och svarar på frågor.
Anton lämnar rummet och diskussionen lämnas öppen.
Andreas Näkne läser upp valberedningens nominering.
Mötesordförande
__________________
Anton Dannertun
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Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Anton
Jansson till ordförande i M.A.K. 2015.
Kassör
Valberedningen nominerar: Elin Gerdin
Övriga nomineringar: Inga
Elin berättar om sig själv.
Elin lämnar rummet och diskussionen lämnas öppen.
Andreas Näkne läser upp valberedningens nominering.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Elin
Gerdin till kassör i M.A.K. 2015.
Övriga ledamöter:
Valberedningen nominerar:
Tove Burman
Hannah-Maria Elfving
Gustav Eriksson
Sara Marklund
Hannes Winblad
Övriga nomineringar: Inga
De nominerade berättar om sig själva.
De nominerade lämnar rummet och diskussionen
lämnas öppen.
Andreas Näkne läser upp valberedningens nominering.
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Sektionsmötet beslutar att: övriga ledamöter kan
väljas in i grupp.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Tove
Burman, Hannah-Maria Elfving, Gustav Eriksson, Sara
Marklund och Hannes Winblad till ledamöter i M.A.K.
2015.
§11.4 Ordförande i MGK 2015
Valberedningen nominerar: Andreas Bågfeldt
Övriga nomineringar: Inga
Andreas berättar om sig själv och svarar på frågor.
Andreas lämnar rummet och diskussionen lämnas
öppen.
Nils Svensson läser upp valberedningens nominering.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Andreas
Bågfeldt till ordförande i MGK 2015.
§11.5 MISS 2015
Ordförande:
Valberedningen nominerar: Glen Bales
Övriga nomineringar: Inga
Glen berättar om sig själv och svarar på frågor.
Glen lämnar rummet och diskussionen lämnas öppen.
Jimmy Mårdberg läser upp valberedningens
nominering.
Mötesordförande
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Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Glen Bales
till ordförande i MISS 2015.
Kassör
Valberedningen nominerar: Erica Petersson
Övriga nomineringar: Inga
Erica berättar om sig själv.
Erica lämnar rummet och diskussionen lämnas öppen.
Jimmy Mårdberg läser upp valberedningens
nominering.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Erica
Petersson till kassör i MISS 2015.
Övriga ledamöter:
Valberedningen nominerar:
Josefine Johansson
Martin Nordmark
Felicia Stuhlhofer
Övriga nomineringar: Inga
De nominerade berättar om sig själva.
De nominerade lämnar rummet och diskussionen
lämnas öppen.
Jimmy Mårdberg läser upp valberedningens
nominering.

Mötesordförande
__________________
Anton Dannertun
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Sektionsmötet beslutar enhälligt att: övriga
ledamöter kan väljas in i grupp.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Josefine
Johansson, Martin Nordmark och Felicia Stuhlhofer till
ledamöter i MISS 2015.
§11.6 MnollK 2015
Ordförande:
Valberedningen nominerar: Christoffer Hansson
Övriga nomineringar: Inga
Christoffer berättar om sig själv och svarar på frågor.
Christoffer lämnar rummet och diskussionen lämnas
öppen.
Emma Johansson läser upp valberedningens
nominering.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Christoffer
Hansson till ordförande i MnollK 2015.
Kassör
Valberedningen nominerar: Jacob Landelius
Övriga nomineringar: Inga
Jacob närvarar inte på mötet, men mötet ringer upp
Jacob på högtalartelefon och han berättar om sig själv
och svarar på frågor från mötet.
Samtalet bryts och diskussionen lämnas öppen.
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Emma Johansson läser upp valberedningens
nominering.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Jacob
Landelius till kassör i MnollK 2015.
Mötet ringer återigen upp Jacob och meddelar invalet.
Övriga ledamöter:
Valberedningen nominerar:
Viktor Brandt
Michaela Coljin
Fredric Furborg
Linnea Jern
Sofia Pernbert
Elin Sturesson
Malin Wiström
Övriga nomineringar: Inga
De nominerade berättar om sig själva.
De nominerade lämnar rummet och diskussionen
lämnas öppen.
Emma Johansson läser upp valberedningens
nominering.
Sektionsmötet beslutar att: övriga ledamöter kan
väljas in i grupp.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja in Viktor
Brandt, Michaela Coljin, Fredric Furborg, Linnea Jern,
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Anton Dannertun
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Niklas Hidman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2015-02-02
Sofia Pernbert, Elin Sturesson och Malin Wiström som
ledamöter i MnollK 2015.

Mötet ajourneras kl.19.07 till 17.15 onsdagen den 4:e februari i HA1.
_____________________________________________________________________________
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Sofia Pernbert, Elin Sturesson och Malin Wiström som
ledamöter i MnollK 2015.

Mötet ajourneras kl.19.07 till 17.15 onsdagen den 4:e februari i HA1.
_____________________________________________________________________________
Mötet återupptas 17.32 den 4:e februari av Janna Hempel i HA1
Sektionsmötet beslutar att: åter öppna upp punkterna §2 Adjungeringar, §3 Val av mötesorförande och §8
Fastställande av föredragningslistan.
§2 Adjungeringar

Lisa Magnusson adjungeras in med närvaro- och
yttranderätt.

§3 Val av mötesordförande

Sektionsmötet beslutar att välja Janna Hempel
till mötesordförande.

§8 Fastställande av föredragningslistan

§12 Verksamhetsberättelse M-Spel 12/13 och §13
Revisionsberättelse M-sex 12/13 läggs till i
föredragningslistan.

§12 Verksamhetsberättelse M-Spel 12/13

Jonas Törnqvist läser upp M-Spel 12/13
verksamhetsberättelse.
Sektionsmötet beslutar att: godkänna M-Spel 12/13
verksamhetsberättelse.

§13 Revisionsberättelse M-sex 12/13

Revisorerna rekommenderar att lägga M-sex 12/13
revisionsberättelse till handlingarna.
Sektionsmötet beslutar att: lägga M-sex 12/13
Revisionsberättese till handlingarna.
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§14 Interpellation Verksamhetsplaner/berättelser

Dennis Norman läser upp bakgrund kring ämnet och
presenterar tre möjliga lösningar.
Diskussionen lämnas öppen.

§15 Propositioner
§ 15.1 Proposition Valberedningen

Dennis Norman läser upp proportionen.
Diskussionen lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar enhälligt att:
Ändra i Stadgan §7.2 från:
Valberedningen skall bestå av en ordförande
samt högst sex övriga ledamöter tillhörande
sektionen.
Till:
Valberedningen skall bestå av en ordförande
samt högst åtta övriga ledamöter tillhörande
sektionen.
Detta beslut är en stadgaändring och måste även
godkännas på nästa ordinarie sektionsmöte med 2/3
majoritet för att träda i laga kraft.

§15.2 Proposition Inval

Malin Settergren läser upp proportionen.
Diskussionen lämnas öppen.
Sektionsstyrelsen beslutar att:
under paragraf §6:5 “Vårmöte 1” i stadgan ändra
från:
Det åligger sektionsmötet att:
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välja ordförande, kassör samt övriga
ledamöter i årets:
o MnollK
o M.A.K.
o MISS
o XP
välja ordförande i årets:
o MGK
övriga ledamöter i MGK väljs in av
sektionsstyrelsen
vartannat år välja sektionens inspektor

till:
Det åligger sektionsmötet att:
 välja ordförande, kassör samt övriga
ledamöter i årets:
o MnollK
o M.A.K.
o MISS
o XP
o M-sex
o Rustmästeriet
 välja ordförande i årets:
o MGK
 övriga ledamöter i MGK väljs in av
sektionsstyrelsen
 vartannat år välja sektionens inspektor
Detta beslut är en stadgaändring och måste även
godkännas på nästa ordinarie sektionsmöte med
2/3 majoritet för att träda i laga kraft.

Mötet ajourneras kl. 19.32 i 15 minuter.
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Mötet återupptas 19.47

§15.3 Proposition Styrelsens uppbyggnad

Dennis Norman presenterar propositionen med
en power-point-presentation.
Diskussionen lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar:
att: i Stadgan under Vårmöte 2 §6:6 ändra från:
Det åligger sektionsmötet att:
• inför nästkommande verksamhetsår välja:
o sektionsordförande, vice
sektionsordförande och sektionens
kassör.
o övriga ledamöter i sektionsstyrelsen,
vilka är förtecknade i reglementet. Dessa
skall väljas in enskilt till respektive post.
o kassör i MARM
o sektionsrevisorer
o ordförande, kassör samt övriga
ledamöter i sektionens komittéer för
vilka inte annat valtillfälle stadgas.
till:
Det åligger sektionsmötet att:
• inför nästkommande verksamhetsår välja:
o sektionsordförande, vice
sektionsordförande och sektionens kassör.
o övriga ledamöter i sektionsstyrelsen,
vilka är förtecknade i reglementet. Dessa
skall väljas in enskilt till respektive post.
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mstyret@mtek.chalmers.se
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o ordförande i utskotten
o kassör i MARM
o sektionsrevisorer
o ordförande, kassör samt övriga ledamöter i
sektionens komittéer för vilka inte annat valtillfälle
stadgas.
att i Stadgan under Rådgivande organ 9:13 ändras från:
Sektionsstyrelsen har till sitt förfogande
ordföranderådet. Ordföranderådet skall vara
sektionsstyrelsen behjälpligt.
till:
Sektionsstyrelsen har till sitt förfogande råd, vilka är
förtecknade i reglementet.
Råden skall vara sektionsstyrelsen behjälpliga.
att i Reglementet under Åliggande fort. 9:3 ändra från:
• handha sektionens stadgar, reglementen och
instruktioner, vaka över deras efterlevnad och
tillse att de är aktuella.
• tillse att vid beslutande styrelsemöte protokoll
upprättas och justeras inom 7 dagar.
• lämna ett budgetförslag till första ordinarie
höstmöte.
till:
• handha sektionens stadgar, reglementen och
instruktioner, vaka över deras efterlevnad och
tillse att de är aktuella.
• tillse att vid beslutande styrelsemöte protokoll
upprättas och justeras inom 7 dagar.
• lämna ett budgetförslag till första ordinarie
höstmöte.

Mötesordförande
__________________
Janna Hempel
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Niklas Hidman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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• fastställa sektionskommittéers budget för
nästkommande verksamhetsår.
att i Stadgan under Utskott §10.1 ändra från:
För beredning och handläggning av speciella
frågor har sektionsstyrelsen till sitt förfogande
utskott. Utskottsordförande sitter i
sektionsstyrelsen.
till:
För beredning och handläggning av speciella
frågor har sektionsstyrelsen till sitt förfogande
utskott. Utskottsordförande sammanträder med
sektionsstyrelsen.

Mötesordförande
__________________
Janna Hempel
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Niklas Hidman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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att i Stadgan under Beslutförhet 9:6 ändra från:
Sektionsstyrelsen är beslutför när minst hälften av
ledamöterna är närvarande.
till:
Sektionsstyrelsen är beslutför när mins hälften av alla
ledamöter är närvarande inkluderat 2/3 av ordförande,
vice ordförande och kassör.
§ 16 Motioner
§16.1 Motion Valberedningen

Rania Karat läser upp motionen.
Elin Andersson läser upp styrelsens
motionssvar.
Rania Karat jämkar sig med styrelsens
motionssvar.
Diskussionen lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar enhälligt:
att ge sektionsstyrelsen mandat att fyllnadsvälja
ordförande i valberedningen under vt15
att ge sektionsstyrelsen mandat att fyllnadsvälja
ledamöter i valberedningen under vt15
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: direktjustera
beslutet.

Mötesordförande
__________________
Janna Hempel
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Niklas Hidman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2015-02-02

§16.2 Motion Antal ledamöter i XP-Styrelsen

Marcus Johansson läser upp motionen.
Sektionsstyrelsen yrkar på bifall till motionen.
Diskussionen lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar att:
under paragraf § 12:1a i reglementet ändra från:
Experimentverkstadens styrelse består
av ordförande, kassör och fyra till sex
övriga styrelsemedlemmar.
till:
Experimentverkstadens styrelse består
av ordförande, kassör och tre till sju
övriga styrelsemedlemmar.

§16.3 Motion Jubileumsbankett

Oskar Salonen läser upp bakgrund.
Dennis Norman läser upp styrelsens motionssvar.
Oskar jämkar sig med styrelsens motionssvar.
Diskussionen lämnas öppen.
Sektionsmötet beslutar
att beslut taget av sektionsmötet på
sektionsmöte 2, 18/11-2014 angående motion
Jubileumsbankett rivs upp.
att biljettpriset till jubileumsbanketten för alla
studerande maskinteknologer vid Chalmers tekniska

Mötesordförande
__________________
Janna Hempel
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Niklas Hidman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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högskola subventioneras med 200 kr.
att jubileumskommittén beviljas 60 kkr samt
200 kr per maskinteknolog studerande vid
Chalmers tekniska högskola upp till ett
maximalt belopp av 100kkr.
§ 17 Övriga frågor

Inga

§ 18 Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

§ 19 Josefin

Sektionsordförande Dennis Norman sjunger
Josefin omåttligt vackert.

§ 20 Tävling

3e: Joel Renulf: 1 kg ekologiskt mjöl
2a: Jacob Alm: Kakor
1a: Helena Gardelli: Ekologiskt bakkitt

§ 21 Kvartalets bus

Lars Browns Klitorix-bus
”Joel busar med sig själv”-buset
Sektionsmötet beslutar att: ”Joel busar med
sig själv”-buset utses till kvartalets bus!
Joel Renulf reseverar sig mot beslutet.

§ 22 Sektionsvisa

Johan Forsgren tar upp sektionsvisan.

§ 23 Mötets avslutande

Sektionsmötet avslutas 21.36

Mötesordförande
__________________
Janna Hempel
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Vid protokollet
__________________
Erik Kvarnström
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Anders Johansson
Plusgiro
466 52-4

____________________
Niklas Hidman
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Maskinteknologsektionen
Chalmers Studentkår

Mötesordning
Begäran av ordet
• Handuppräckning
• Mötesordförande delar ut ordet

Replik
• Om ett yttrande berör en specifik person
har den rätt till replik direkt efteråt
• En kontrareplik beviljas
• Max en minut
• Kontrakontrareplik beviljas ej

Streck i debatten
• Behandlas som ordningsfråga
• Bifalls yrkandet läses talarlistan upp och
ytterligare personer kan skriva upp sig
• Upphävande av streck i debatten
hanteras som ordningsfråga

Yrkande
• Framställs muntligt och skriftligt

Protokollsanteckning

Ordningsfråga
• Bryter debatt i sakfråga
• Ska avgöras innan sakfråga fortsätter

• Anmäls muntligt vid beslutet
• Lämnas in skriftligt inom 24 timmar
efter mötet

Mötesordning
Reservation mot beslut
• Anmäls muntligt direkt
• Lämnas skriftligen inom 24 timmar efter
mötet

Ajournering
• Behandlas som ordningsfråga
• Tidslängd ska bestämmas vid bifall

Motion
• Måste föredras av någon med
förslagsrätt , annars faller den
• Sektionsstyrelsen lämnar utlåtande
innan allmän debatt

Interpella)on	
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o Alt	
  1:	
  Styrelsen	
  rekomenderar	
  SM	
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o Alt	
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  Styrelsen	
  godkänner	
  VB/VP	
  
o Alt	
  3:	
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  det	
  är	
  nu,	
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  godkänner	
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Proposition	
  
2015-‐01-‐17	
  
M-‐styret	
  
	
  

	
  
	
  

Antal	
  ledamöter	
  Valberedningen	
  
	
  
Bakgrund	
  
Maskinteknologsektionens	
  stadga	
  begränsar	
  antalet	
  ledamöter	
  i	
  Valberedningen	
  till	
  sex	
  
övriga	
  ledamöter	
  utöver	
  valberedningens	
  ordförande.	
  Vid	
  årsskiftet	
  till	
  2015	
  hade	
  
valberedningen	
  fått	
  in	
  rekordmånga	
  ansökningar	
  till	
  sektionsaktiva-‐poster	
  att	
  väljas	
  in	
  på	
  
vårens	
  första	
  sektionsmöte,	
  SM3.	
  Över	
  hundra	
  stycken	
  intervjuer	
  skulle	
  beredas	
  av	
  
valberedningen	
  under	
  6	
  påföljande	
  dagar	
  med	
  start	
  måndagen	
  läsvecka	
  1.	
  
Arbetsbelastningen	
  var	
  alldeles	
  för	
  stor	
  för	
  valberedningen	
  att	
  under	
  en	
  vecka	
  kunna	
  bereda	
  
och	
  hålla	
  intervjuer	
  i	
  den	
  omfattningen	
  som	
  uppkom.	
  Det	
  är	
  inte	
  hållbart	
  att	
  reglera	
  antalet	
  
till	
  ett	
  ojämnt	
  antal	
  som	
  endast	
  skapar	
  möjligheter	
  till	
  två	
  grupperingar	
  inom	
  
valberedningen.	
  För	
  att	
  de	
  ska	
  kunna	
  hantera	
  mängden	
  intervjuer	
  behöver	
  valberedningen	
  
kunna	
  bilda	
  tre	
  grupperingar	
  som	
  kan	
  hålla	
  intervjuer	
  samtidigt.	
  	
  	
  	
  	
  

Yrkande	
  
Med	
  ovanstående	
  som	
  bakgrund	
  yrkar	
  sektionsstyrelsen	
  
att	
  

Ändra	
  stadgan,	
  första	
  stycket	
  i	
  paragraf	
  7.2	
  från	
  	
  

Sammansättning

7:2

Valberedningen skall bestå av en ordförande samt högst sex
övriga ledamöter tillhörande sektionen.

7:2

Valberedningen skall bestå av en ordförande samt högst åtta
övriga ledamöter tillhörande sektionen.

	
  Till	
  
Sammansättning
	
  
M-‐Styret	
  genom	
  
	
  
_____________________	
  
Dennis	
  Norman	
  
Ordförande	
  M-‐Styret	
  14/15	
  
	
  

Proposition
2015-01-26
M-Styret

Förändrad invalsprocess
Bakgrund
I dagsläget väljs kommittéerna M.A.K., MnollK och MISS in på det tredje ordinarie
sektionsmötet medan M-sex och Rustmästeriet väljs in på det fjärde ordinarie
sektionsmötet. För att möjliggöra tidigare och bättre samarbeten samt bättre
sammanhållning anser sektionsstyrelsen att det hade gynnat sektionen om dessa fem
kommittéer väljs in på samma möte, det tredje ordinarie sektionsmötet.
Propositionen bygger på enkäter angående inval som skickats ut till samtliga
sektionsfunktionärer, samt intervjuer med de föreningar som kände sig berörda. De berörda
föreningarna gav övervägande positiv respons på att ha ett gemensamt inval under SM3.
Denna ändring möjliggör att tack-kalas och teambuilding kan hållas på samma tillfälle, vilket
skapar en bättre sammanhållning mellan sektionsaktiva. Även utbildningar, så som
föreningsutbildningar och kassörsutbildningar, och uppstarten av de olika råden, så som
sponsorråd och kassörsråd, kan ske vid ett tillfälle, vilket säkerställer att samma information
ges, samt att samtliga inblandade får samma förutsättningar. Om kommittéerna väljs in
enligt propositionen har MARM varit invalda i tre läsperioder och har stor erfarenhet att
dela med sig av, vilket överlag gagnar sponsringsarbetet på sektionen. Förändringen medför
även att sektionsstyrelsen kan vara ett större stöd för nya kommittéer. Detta är en
förbättring jämfört med nuvarande situation då sektionsstyrelsen väljs in på det senare
mötet vilket innebär att den samt två kommittéer är nya samtidigt. Sektionen gynnas även
då arbetet med mottagningen kan startas mycket tidigare i och med att fler arrangerade
kommittéer är invalda och kan påbörja arbetet tidigare. Detta gör att MnollK har bättre
förutsättningar att arrangera en väl fungerade mottagning.
Förändringen möjliggör att sektionsmedlemmar som tidigare varit aktiva i en kommitté kan
lättare söka en annan kommitté efterföljande år. Vidare kommer dessa fem berörda
kommittéer hålla i aspning samtidigt vilket innebär att man har större möjlighet att söka
samt aspa den förening man är mest intresserad av, då man får information om alla
kommittéer samtidigt och kan jämföra samtliga dessa kommittéer.
Problematiken som skapas i och med att det är fler personer som ska väljas in på samma
möte kan åtgärdas i och med att det dels är fler i valberedningen som kan hålla i intervjuer
med sökande, samt att ett invalskalas kan hållas i en större lokal, och arrangeras av
avgående kommittéer.
Konkret innebär förändringen för berörda kommittéer:
MnollK: Kan påbörja arbetet med mottagningen tidigare då merparten av de
föreningar och kommittéer som är med och arrangerar mottagningen är
invalda tidigare.

Proposition
2015-01-26
M-Styret

M-sex: Kan vara med och uppleva en bal som invald i M-sex innan man själv
arrangerar den vilket gör att man har större förståelse för hur en bal ska gå till,
och vad som gör den lyckad.
Rustmästeriet: Verksamheten påverkas inte av förändringen utöver tidigare
nämnda aspning.
M.A.K.: Verksamheten påverkas inte av förändringen utöver tidigare nämnda
aspning.
MISS: Verksamheten påverkas inte av förändringen utöver tidigare nämnda
aspning.

Genomförande
I övergångsperioden kommer de sittande i kommittéerna Rustmästeriet och M-sex att sitta i
tre läsperioder. Dock kommer sektionsstyrelsens vidare arbete med överlämningar innebära
att man är mer närvarande och aktiv, även om det finns nyinvalda i kommittéen. Då
förändringen innebär att det är fler kommittéer som håller i aspning samtidigt har
sektionsstyrelsen bifogat ett förslag på aspschema för att illustrera hur aspningen skulle
kunna genomföras.
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Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar sektionsstyrelsen
att under paragraf §6:5 “Vårmöte 1” i stadgan ändra
från:
Det åligger sektionsmötet att:
 välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:
o MnollK
o M.A.K.
o MISS
o XP
 välja ordförande i årets:
o MGK
 övriga ledamöter i MGK väljs in av sektionsstyrelsen
 vartannat år välja sektionens inspektor
till
Det åligger sektionsmötet att:
 välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:
o MnollK
o M.A.K.
o MISS
o XP
o M-sex
o Rustmästeriet
 välja ordförande i årets:
o MGK
 övriga ledamöter i MGK väljs in av sektionsstyrelsen
 vartannat år välja sektionens inspektor
M-Styret genom

_____________________
Malin Settergren
Vice Ordförande M-Styret 14/15

_____________________
Alexander Malmberg
Intendent M-Styret 14/15
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Förslag på aspningsschema
Lp 2 Mån

Tis

Ons

LV 1 Aspintro MISS
LV 2 M-sex
LV 3

SM

LV 4 Rustet
LV 5

XP

Tor
Pubrunda/Rustet

Galliska

Galliska

MAK

MnollK

Jubileum

Stenhårt

MISS/MAK
MnollK

MAK

Sön

Festu

Summa Aspar
2

Galliska 2
2
XP

M-sex/Rustet
M-sex

MnollK

Lör

XP

LV 6 MISS
LV 7

Fre

3
3
2
2

!
Proposition!
2015.01.27!
Sektionsstyrelsen!
!
!

!
!

Styrelsens!uppbyggnad!
!
Bakgrund!
Maskinteknologsektionens styrelse, kallat M-styret består i dagsläget av
sektionsordförande, vice sektionsordförande, sektionens kassör samt övriga ledamöter.
Övriga ledamöter förtecknas i reglementet och består av utbildningsansvarig,
näringslivsansvarig, kommunikationsansvarig och intendent.
Utvärdering av nuvarande struktur har på ett grundligt och genomarbetat sätt genomförts
sedan starten av verksamhetsåret 14/15. Strukturen har utvärderats genom
undersökning av tidigare verksamhetsår och jämförelser med andra sektioner och kåren.
Detta arbete ligger till grund för följande resultat där en rad problem har framkommit:
•
•
•
•

Hög arbetsbelastning på utskottsordförande
Utskottsordförande kan inte ägna sig åt det som dem borde fullt ut.
Det strategiska arbetet har blivit lidande.
Nuvarande struktur är inte lämpad för att växa utan att bli ineffektiv.

Det har under de senaste åren framkommit allt tydligare att arbetsbelastningen är väldigt
hög på utskottsordförandena. De leder och driver var sitt utskott och dess dagliga
verksamhet i sin fullo. Utöver detta har de en post i sektionsstyrelsen där dem måste
arbeta strategiskt med beslut, äskningar, beredning av val mm, uppgifter som i många
fall inte alls korresponderar med det primära arbetet att leda sitt utskott.
Sektionsstyrelsen har dessutom för mycket operativt arbete på sitt bord som till exempel
Sångbokssittning, Masterpub, Maskinaredagen och Sektionsaktivas dag. Det har medfört
att strategiska arbetet blivit lidande. Kontinuitet och långsiktighet är ett område som
behöver förbättras för att ständigt förbättra sektionen. Samtidigt som det planeras att
utöka sektionsverksamheten där vi idag har brister, t.ex. inom alumniverksamhet och att
ta hand om internationella samt masterstudenter. Dessa planer är en del i att minska
sektionsstyrelsens operativa arbete, utförligare förklaring i bilaga.
Strukturella förändringar inom styrelsen medför vissa organisatoriska förändringar för att
säkerställa långsiktighet och att arbetsbelastningen hamnar på en rimlig nivå för alla
parter inom M-styret. Nuvarande struktur för styrelsens uppbyggnad och åligganden är
inte lämpad för att växa utan att bli ineffektiv och tungrodd.
Föreslagen förändring kommer att koncentrera strategiska arbetet och minska
arbetsbelastningen på såväl utskottsordföranden som sektionsstyrelsen i stort.

!

!

!
Proposition!
2015.01.27!
Sektionsstyrelsen!
!
!

!

!
Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!sektionsstyrelsen:!

Del!1!
att#

i!Reglementet!under!Sammansättning!9:2!ändra!från:!

!

!

Övriga!ledamöter!i!sektionsstyrelsen!är:!
•!Utbildningsansvarig!
•!Näringslivsansvarig!
•!Kommunikationsansvarig!
•!Intendent!

!

till:!

!

!

Övriga!ledamöter!i!sektionsstyrelsen!är:!
•!Kommunikationsansvarig!
•!Intendent!
!

att#

i!Reglementet!under!Åliggande!9:3!ändra!från:!

!

!

Sektionsstyrelsens!ordförande!åligger!att:!
•!leda,!fördela!och!samordna!sektionsstyrelsens!
arbete.!
•!vid!sektionsmöte!sjunga!Josefin.!
Sektionsstyrelsens!ordförande!har!full!insyn!i!sektionens!alla!
organ!och!rätt!att!deltaga!i!deras!möten!med!yttrande!och!
förslagsrätt.!
Sektionsstyrelsens!vice!ordförande!åligger!att:!
•!vid!ordförandens!förfall!träda!in!i!dennes!ställe.!
•!vara!ansvarig!för!sektionens!interna!kontakter.!
•!vara!festansvarig!vid!sektionen.!
Sektionsstyrelsen!kassör!åligger!att:!
•!fortlöpande!sköta!sektionens!räkenskaper!och!
bokföring.!

!
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Sektionsstyrelsen!
!
!

!

!
!
Sektionsstyrelsens!utbildningsansvarig!åligger!att:!
•!vara!ordförande!i!Utbildningsutskottet.!
Sektionsstyrelsens!näringslivsansvarig!åligger!att:!
•!vara!ordförande!i!Arbetsmarknadsutskottet.!
Sektionsstyrelsens!kommunikationsansvarig!åligger!att:!
•!ansvara!för!underhåll!och!uppdatering!av!
sektionens!hemsida.!
•!ansvara!för!kommunikation!med!sektionens!
medlemmar.!
Sektionsstyrelsens!Intendent!åligger!att:!
•!ansvara!för!att!sektionsbilen!Bruno!är!i!brukbart!
skick,!dess!uthyrning!och!dess!ekonomi.!
•!ansvara!för!den!långsiktiga!utvecklingen!av!
sektionens!materiella!tillgångar,!såsom!Bruno!och!
Winden.!
Sektionsstyrelsen!åligger!att:!
•!verka!för!sammanhållningen!mellan!
sektionsmedlemmarna!och!ta!tillvara!deras!
gemensamma!intressen.!
•!planera!sektionens!framtida!inriktning!och!
verksamhet.!
•!representera!sektionen!och!föra!dess!talan.!
•!aktivt!deltaga!i!kårens!utskott.!
•!övervaka!arbetet!i!utskott!och!kommittéer.!
!

!

till:!

!

!

Sektionsstyrelsens!ordförande!åligger!att:!
•!leda,!fördela!och!samordna!sektionsstyrelsens!
arbete.!
•!vid!sektionsmöte!sjunga!Josefin.!
!

!

!
Proposition!
2015.01.27!
Sektionsstyrelsen!
!
!
!
Sektionsstyrelsens!ordförande!har!full!insyn!i!sektionens!alla!
organ!och!rätt!att!deltaga!i!deras!möten!med!yttrande!och!
förslagsrätt.!
Sektionsstyrelsens!vice!ordförande!åligger!att:!
•!vid!ordförandens!förfall!träda!in!i!dennes!ställe.!
•!vara!ansvarig!för!sektionens!interna!kontakter.!
•!vara!festansvarig!vid!sektionen.!
Sektionsstyrelsen!kassör!åligger!att:!
•!fortlöpande!sköta!sektionens!räkenskaper!och!
bokföring.!
Sektionsstyrelsens!kommunikationsansvarig!åligger!att:!
•!ansvara!för!underhåll!och!uppdatering!av!
sektionens!hemsida.!
•!ansvara!för!kommunikation!med!sektionens!
medlemmar.!
Sektionsstyrelsens!Intendent!åligger!att:!
•!ansvara!för!att!sektionsbilen!Bruno!är!i!brukbart!
skick,!dess!uthyrning!och!dess!ekonomi.!
•!ansvara!för!den!långsiktiga!utvecklingen!av!
sektionens!materiella!tillgångar,!såsom!Bruno!och!
Winden.!
Sektionsstyrelsen!åligger!att:!
•!verka!för!sammanhållningen!mellan!
sektionsmedlemmarna!och!ta!tillvara!deras!
gemensamma!intressen.!
•!planera!sektionens!framtida!inriktning!och!
verksamhet.!
•!representera!sektionen!och!föra!dess!talan.!
•!aktivt!deltaga!i!kårens!utskott.!
•!övervaka!arbetet!i!utskott!och!kommittéer.!

!
!
#

!
Proposition!
2015.01.27!
Sektionsstyrelsen!
!
!

!
att!

i!Reglementet!under!Verksamhet!10:2!ändra!från:!

!

!

Utskott!åligger!att:!
•!Sammanträda!när!verksamheten!så!fordrar.!
Instruktioner!för!utskotten!och!dess!ledamöter!fastställs!av!
sektionsstyrelsen.!
Verksamheten!drivs!på!ideell!basis.!Dock!skall!det!finnas!ett!visst!
utrymme!för!ersättning!i!form!av!representation.!
Medlem!som!motverkar!utskottets!arbete!eller!ej!accepterar!dess!
åligganden!kan!uteslutas!efter!beslut!av!sektionsstyrelsen.!

!

till:!!

!

!

Utskott!åligger!att:!
•!Sammanträda!när!verksamheten!så!fordrar.!

!

!

Utskottsordförande!åligger!att:!

!

!

!

•!Vara!sektionsstyrelsen!behjälplig.!
•!Sammanträda!med!och!uppdatera!
sektionsstyrelsen!kontinuerligt.!

Instruktioner!för!utskotten!och!dess!ledamöter!fastställs!av!
sektionsstyrelsen.!
Verksamheten!drivs!på!ideell!basis.!Dock!skall!det!finnas!ett!visst!
utrymme!för!ersättning!i!form!av!representation.!
Medlem!som!motverkar!utskottets!arbete!eller!ej!accepterar!dess!
åligganden!kan!uteslutas!efter!beslut!av!sektionsstyrelsen.!
!
att!

I!Stadgan!under!Vårmöte!2!6:6!ändra!från:!
Det!åligger!sektionsmötet!att:!
•!inför!nästkommande!verksamhetsår!välja:!
o!sektionsordförande,!vice!
sektionsordförande!och!sektionens!
kassör.!
o!övriga!ledamöter!i!sektionsstyrelsen,!
vilka!är!förtecknade!i!reglementet.!
Dessa!skall!väljas!in!enskilt!till!
respektive!post.!
o!kassör!i!MARM!

!
Proposition!
2015.01.27!
Sektionsstyrelsen!
!
!

!

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

!

till:!
Det!åligger!sektionsmötet!att:!
•!inför!nästkommande!verksamhetsår!välja:!
o!sektionsordförande,!vice!
sektionsordförande!och!sektionens!
kassör.!
o!övriga!ledamöter!i!sektionsstyrelsen,!
vilka!är!förtecknade!i!reglementet.!
Dessa!skall!väljas!in!enskilt!till!
respektive!post.!
o!ordförande!i!utskotten!
o!kassör!i!MARM!
o!sektionsrevisorer!
o!ordförande,!kassör!samt!övriga!
ledamöter!i!sektionens!komittéer!för!
vilka!inte!annat!valtillfälle!stadgas.!
!

att#

I!Stadgan!under!Utskott!10:1!ändra!från:!
För!beredning!och!handläggning!av!speciella!frågor!har!
sektionsstyrelsen!till!sitt!förfogande!utskott.!Utskottsordförande!
sitter!i!sektionsstyrelsen# #

#

#

#

till:!!
För!beredning!och!handläggning!av!speciella!frågor!har!
sektionsstyrelsen!till!sitt!förfogande!utskott.!Utskottsordförande!
sammanträder!med!sektionsstyrelsen!!

#
att#

!

Ordförande!i!utskotten!för!verksamhetsåret!2015/2016!väljs!in!på!
Maskinteknologsektionens!andra!ordinarie!vårmöte!2015.!#
!

!
Proposition!
2015.01.27!
Sektionsstyrelsen!
!
!

!

!
Del!2!
!
att!

i!Stadgan!under!Rådgivande!organ!9:13!ändras!från:!
Sektionsstyrelsen!har!till!sitt!förfogande!ordföranderådet.!
Ordföranderådet!skall!vara!sektionsstyrelsen!behjälpligt.!

!

att#

!
till:!!

Sektionsstyrelsen!har!till!sitt!förfogande!råd,!vilka!är!förtecknade!i!
reglementet.!!

!

Råden!skall!vara!sektionsstyrelsen!behjälpliga.!

i!Reglementet!under!Rådgivande!organ!9:4!ändras!från:!
Ordföranderådets!ledamöter!är!förutom!sektionsstyrelsen!
samtliga!ordföranden!i!sektionens!kommittéer!och!
medlemsföreningar!samt!chefredaktören!i!M.ord.!
till:!
!

!

!

De!rådgivande!organen!är:!

!

!

•!Ordföranderådet!

!

!

•!Kassörsrådet!

Ordföranderådets!ledamöter!är!förutom!sektionsstyrelsen!!
samtliga!ordföranden!i!sektionens!kommittéer,!utskott!och!!
medlemsföreningar!samt!chefredaktören!i!M.ord.!
!
Kassörsrådet!är!förutom!sektionens!kassör!samtliga!kassörer!i!!!!
sektionens!kommittéer,!medlemsföreningar!och!utskott.!
!

!

!

!
Proposition!
2015.01.27!
Sektionsstyrelsen!
!
!

!

!
Del!3:!
att#
#

i!Reglementet!under!Åliggande!fort.!9:3!ändra!från:!
!
•!handha!sektionens!stadgar,!reglementen!och!instruktioner,!vaka!
över!deras!efterlevnad!och!tillse!att!de!är!aktuella.!
•!tillse!att!vid!beslutande!styrelsemöte!protokoll!upprättas!och!
justeras!inom!7!dagar.!
•!lämna!ett!budgetförslag!till!första!ordinarie!höstmöte.!

!
!

till:!
•!handha!sektionens!stadgar,!reglementen!och!instruktioner,!vaka!
över!deras!efterlevnad!och!tillse!att!de!är!aktuella.!
•!tillse!att!vid!beslutande!styrelsemöte!protokoll!upprättas!och!
justeras!inom!7!dagar.!
•!lämna!ett!budgetförslag!till!första!ordinarie!höstmöte.!
•!fastställa!sektionskommittéers!budget!för!nästkommande!
verksamhetsår.!

!
att!

i!Stadgan!under!Beslutförhet!9:6!ändra!från:!
Sektionsstyrelsen!är!beslutför!när!minst!hälften!av!ledamöterna!
är!närvarande.!

!

till:!
Sektionsstyrelsen!är!beslutsför!om!ordförande,!vice!ordförande!
och!kassör!närvarar!med!minst!2/3!samt!minst!hälften!av!övriga!
ledamöter!är!närvarande.!

!
!
M.Styret!genom!

!

M.Styret!genom!

!
_____________________! !

_____________________!

Dennis!Norman!

Erik!Kvarnström!

!

Ordförande!M.Styret!14/15!

Kommunikationsansvarig!M.Syret!14/15!

Styrelsens)uppbyggnad)

Styrelsens)uppbyggnad)
Hur$ser$det$ut$idag?$$
M1styret)består)av:))
Ordförande)
Vice)Ordförande/SAMO))
Kassör))
Intendent))
Kommunika9onsansvarig)
Utbildningsansvarig)–)Ordförande)MUU)
Näringslivsansvarig)–)Ordförande)MARM)

Styrelsens)uppbyggnad)
Hur$önskas$det$se$ut?$
• Sek6onsstyrelsen)(M1styret))utgörs)av)Ordf,)Vice)Ordf/
SAMO,)Kassör,)Intendent)och)kommunika6onsansvarig)
• Sek6onens)ledningsgrupp)(MLG))utgörs)av)Ordf,)Vice)
Ordf/SAMO,)Kassör,)Intendent,)kommunika6onsansvarig)
och)utskoIsordföranden)
• Alla)utskoI)har)en)VO/UK)(utskoIskassör)))

Kom)

Int)

)

UtbildningsutskoIet

MUU
1ordf)

MUU
1VO)
Arbetsmarknads1)
utskoIet

)

”Sek6onsstyrelsen”)

VO)

Kassör)
Int)

MARM))))))
1ordf)

MARM))))
)1VO)

Vad$blir$sek3onsstyrelsens$uppgi7?$$
• Sek9onsstyrelsen)är)ansvarig)för)strategiskt)
arbete)likt)en)företagsstyrelse.)
• Har)styrelsemöten)ungefär)varannan)vecka)där)
verksamheten)diskuteras)och)större)beslut)
rörande)organisa9onen)tas)
• Bereder)intervjuer)
• Fastställer)budget)för)sek9onskommiJéer)
• Tar)“mindre”)ekonomiska)beslut)
• Följer)upp)sek9onens)budget)
• Prioriterar)MLG:s)arbete)
• Handha)sek9onens)stadgar,)reglemente)och)
instruk9oner,)och)vaka)över)deras)eUerlevnad)
och)9llse)aJ)de)är)aktuella))

Ordf)

Maskinteknologsek6onens)styrelse)
“Sek6onsstyrelsen”)

Kom)

Int)

)

UtbildningsutskoIet

MUU
1ordf)

MUU
1VO)
Arbetsmarknads1)
utskoIet

)

”Sek6onsstyrelsen”)

VO)

Kassör)

MARM))))))
1ordf)

MARM))))
)1VO)

Består)av)5)ledamöter)
• Sek9onsordförande)(Ordf))
• Vice)Sek9onsordförande/SAMO)(VO))
• Sek9onskassör)(Kassör))
• Intendent)(Int))
• Kommunika9onsansvarig)(Kom))

Int)

Fortsä:ning$
• Svarar)inför)sek9onsmötet)
• Verksamhetsplan)
• Avger)proposi9oner)
• Beviljas)ansvarsfrihet)

Ordf)

Maskinteknologsek6onens)styrelse)
“Sek6onsstyrelsen”)

MLG)

))

Maskinteknologsek6onens)ledningsgrupp)))
Ordf)
VO)

Kassör)

Kom)

Int)

)

UtbildningsutskoIet

MUU
1ordf)

MUU
1VO)

Vad$blir$MLG:s$uppgi7?$
• Ansvariga)för)opera6vt)
arbete)inom)sek6onens)
dagliga)verksamhet.)
• Informerar)och)
rapporterar)6ll)
Sek6onsstyrelsen)om)
verksamheten,)veckovis)
• Möte)minst)en)gång)i)
veckan))

Arbetsmarknads1)
utskoIet

)

MARM))))))
1ordf)

MARM))))
)1VO)

MLG)

))

Maskinteknologsek6onens)ledningsgrupp)

Ordf)
VO)

Kassör)

Kom)

Int)

)

UtbildningsutskoIet

MUU
1ordf)

MUU
1VO)
Arbetsmarknads1)
utskoIet

)

MARM))))))
1ordf)

MARM))))
)1VO)

Fortsä:ning$
• Svarar)inför)Sek9onsstyrelsen)
• Progression)i)projekt)/)löpande)arbete)
• Skriver)beslutsunderlag/bereda)underlag)9ll)
beslut)
)
Består)av)7)ledamöter)
• Sek9onsordförande)(Ordf))
• Vice)Sek9onsordförande/SAMO)(VO))
• Sek9onskassör)(Kassör))
• Intendent)(Int))
• Kommunika9onsansvarig)(Kom))
• UtbildningsutskoJets)ordförande)(MUUXordf))
• ArbetsmarknadsutskoJets)ordförande)(MARMX
ordf)))

Hur)kan)vi)garantera)långsik6gt)
tänkande)och)kon6nuitet?))

Verksamhetsplan)
• Bygger)på)prioriterade)områden)och)prioriterade)
projekt))
o Långsik6ga)projekt,)prioriterade)områden)på)
315)år.)Varje)styrelse)är)med)och)utser,)
behandlar)och)avlutar)projekt)))))
o Prioriterade)projekt)handlar)om)brådskande)
projekt)inom)sek6onen)som)behöver)ses)över)
för)aI)åtgärda)eI)aktuellt)problem)under)
verksamhetsåret.))

Ändring)av)styrdokument)
• Utsko:sordförande$
o Ingår)i)MLG)men)inte)sek6onsstyrelsen)vilket)
betyder)aI)de)är)frånkopplat)strategiska)beslut))
o Egen)invalspunkt)
o Vara)sek6onsstyrelsen)behjälplig))
o Sammanträda)och)uppdatera)sek6onstyrelse)
kon6nuerligt)

Ändring)av)styrdokument)
o Sek6onsstyrelsen)åligger)aI)fastställa)
sek6onskommiIéernas)budget)för)
nästkommande)verksamhetsår))
o Ändra)paragraf)9:6)i)stadgan)6ll:)
Sek6onsstyrelsen)är)beslutsför)om)ordförande,)
vice)ordförande)och)kassör)närvarar)med)minst)
2/3)samt)minst)häl^en)av)övriga)ledamöter)är)
närvarande.))

Ändring)av)styrdokument)
•

Rådgivande$organ$
o Stadgeändring:)(9:13))
o )Från:Sek6onsstyrelsen)har)6ll)siI)förfogande)
)ordföranderådet.)
o )Till:)Sek6onsstyrelsen)har)6ll)siI)förfogande)råd,)vilka)
)är)förteknade)i)reglementet.)Råden)skall)vara)
)sek6onsstyrelsen)behjälpliga)
o Reglementesändringen:)Sek6onens)råd)är:)
o Ordföranderådet))
o Kassörsrådet.))
o Kassörsråd)skall)skrivas)in)i)reglementet)likt)
ordföranderådet)

Funk6onärer)
o Borde)utökas:)Exempelvis)Bautastensskötare)

Arbetsgrupper)
o Från)sek6onsstyrelsens)sida)kommer)det)bli)eI)
ru6nbasserat)arbetssäI)aI)utse)arbetsgrupper)
o Arbetsgrupper)kommer)inom)givna)ramar)och)
under)prioriterade)områden)ucöra)speciﬁk)
uppgi^.))

	
  
Motion	
  
2015-‐01-‐17	
  
Jakob	
  Sandström	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Bevilja	
  M-‐Styret	
  temporär	
  möjlighet	
  att	
  välja	
  in	
  
valberedningsledamöter	
  vt15	
  
	
  
Bakgrund	
  
Bakgrunden	
  till	
  denna	
  motion	
  är	
  att	
  nuvarande	
  valberedningsordförande,	
  dvs	
  jag	
  
motionären	
  Jakob	
  Sandström,	
  har	
  uppdrag	
  som	
  kolliderar	
  under	
  vt15	
  och	
  som	
  gör	
  att	
  	
  
valberedningsarbetet	
  kommer	
  bli	
  lidande.	
  Då	
  man	
  i	
  dagsläget	
  inte	
  kan	
  kompensera	
  min	
  
frånvaro	
  genom	
  att	
  ta	
  in	
  fler	
  personer	
  i	
  valberedningen,	
  pga	
  en	
  begränsning	
  av	
  antal	
  
ledamöter	
  i	
  sektionens	
  stadgar,	
  har	
  jag	
  övervägt	
  att	
  eventuellt	
  avgå	
  från	
  min	
  post	
  (och	
  
överlåta	
  rollen	
  till	
  någon	
  annan)	
  för	
  att	
  ge	
  utrymme	
  åt	
  en	
  person	
  som	
  kan	
  arbeta	
  med	
  
valberedningen	
  fullt	
  ut.	
  För	
  att	
  detta	
  ska	
  kunna	
  utnyttjas	
  till	
  LP4:s	
  intervjuer	
  krävs	
  det	
  att	
  
man	
  kan	
  kringgå	
  den	
  tidigare	
  nämnda	
  stadgan,	
  då	
  intervjuerna	
  äger	
  rum	
  innan	
  nytt	
  inval	
  kan	
  
ske.	
  För	
  att	
  kringgå	
  detta	
  föreslår	
  jag	
  att	
  sektionen	
  temporärt	
  kan	
  överlåta	
  ansvaret	
  att	
  välja	
  
in	
  valberedningsledamöter	
  till	
  sektionsstyrelsen.	
  

Yrkande	
  
Med	
  ovanstående	
  som	
  bakgrund	
  yrkar	
  motionären	
  
att	
  

Ge	
  M-‐Styret	
  mandat	
  att	
  fyllnadsvälja	
  ordförande	
  i	
  valberedningen	
  under	
  vt15	
  

	
  
Motionärer	
  genom	
  
	
  
_____________________	
   	
  
Jakob	
  Sandström	
  
Ordförande	
  Valberedningen	
  14/15	
  

	
  

	
  

	
  
Motionssvar	
  
2015-‐01-‐28	
  
M-‐styret	
  
	
  

	
  
	
  

Motionssvar	
  -‐	
  Bevilja	
  M-‐Styret	
  temporär	
  möjlighet	
  att	
  
välja	
  in	
  valberedningsledamöter	
  vt15	
  
	
  
Maskinteknologsektionens	
  styrelse	
  är	
  införstådd	
  med	
  valberedningens	
  problematik	
  och	
  
instämmer	
  med	
  motionen.	
  Dock	
  önskar	
  styrelsen	
  förtydliga	
  att	
  det	
  även	
  kan	
  finnas	
  behov	
  av	
  
att	
  välja	
  in	
  en	
  ny	
  ledamot	
  i	
  valberedningen,	
  då	
  en	
  nuvarande	
  ledamot	
  i	
  valberedningen	
  kan	
  
komma	
  att	
  väljas	
  till	
  ordförande	
  och	
  därmed	
  lämnar	
  en	
  plats	
  som	
  ledamot	
  vakant.	
  
Sektionsstyrelsen	
  önskar	
  även	
  förtydliga	
  vilken	
  instans	
  det	
  är	
  som	
  bör	
  ta	
  dessa	
  beslut	
  då	
  M-‐
styret	
  inte	
  är	
  ett	
  beslutande	
  organ	
  .	
  
	
  

Yrkande	
  
Sektionsstyrelsen	
  yrkar	
  på	
  
att	
  	
  
avslå	
  motionen	
  i	
  sin	
  helhet	
  
	
  
att	
  	
  
Ge	
  sektionsstyrelsen	
  mandat	
  att	
  fyllnadsvälja	
  ordförande	
  i	
  valberedningen	
  
under	
  vt15	
  
	
  
att	
  	
  
Ge	
  sektionsstyrelsen	
  mandat	
  att	
  fyllnadsvälja	
  ledamöter	
  i	
  valberedningen	
  
under	
  vt15
	
  
M-‐Styret	
  genom	
  
	
  
_____________________	
  
Elin	
  Andersson	
  
Näringslivsansvarig	
  M-‐Styret	
  14/15	
  
	
  
_____________________	
  
Malin	
  Settergren	
  
Vice	
  Ordförande	
  M-‐Styret	
  14/15	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
Motion	
  
2015-‐01-‐25	
  
Marcus	
  Johansson	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Antal	
  ledamöter	
  XP	
  
	
  
Bakgrund	
  
XP-‐styret	
  har	
  det	
  senaste	
  verksamhetsåret	
  fått	
  flera	
  tillskott	
  i	
  maskinparken,	
  däribland:	
  
vattensäkrare,	
  kantpress,	
  3D-‐skrivare	
  och	
  NC-‐fräs.	
  I	
  dagsläget	
  består	
  styrelsen	
  av	
  max	
  8	
  
personer	
  där	
  den	
  tidigare	
  posten	
  NC-‐man	
  i	
  stort	
  sett	
  är	
  borttagen.	
  I	
  och	
  med	
  tillskotten	
  i	
  
maskinparken	
  behöver	
  denna	
  post	
  fyllas	
  igen.	
  För	
  att	
  få	
  ihop	
  styrelsen	
  belastningsmässigt	
  
anser	
  XP-‐styret	
  att	
  maxantalet	
  i	
  styrelsen	
  bör	
  utökas,	
  i	
  dagsläget	
  begränsas	
  antalet	
  
styrelsemedlemmar	
  i	
  reglementet	
  till	
  8	
  personer.	
  XP-‐styret	
  anser	
  att	
  en	
  ökning	
  av	
  antalet	
  
platser	
  i	
  styrelsen	
  till	
  nio	
  stycken	
  är	
  berättigad.	
  	
  	
  

Yrkande	
  
Med	
  ovanstående	
  som	
  bakgrund	
  yrkar	
  motionären	
  
att	
  
under	
  paragraf	
  §	
  12:1a	
  i	
  reglementet	
  ändra	
  följande:	
  
Från:	
  	
  
Experimentverkstaden 12:1:a Experimentverkstadens styrelse består av ordförande, kassör
och fyra till sex övriga styrelsemedlemmar.
Till:	
  
Experimentverkstaden 12:1:a Experimentverkstadens styrelse består av ordförande, kassör
och tre till sju övriga styrelsemedlemmar.
	
  
XP-‐styret	
  genom	
  
	
  
_____________________	
   	
  
Marcus	
  Johansson	
  
Ordförande	
  XP-‐styret	
  14/15	
  

	
  

	
  

	
  
Motionssvar	
  
2015-‐01-‐28	
  
Sektionsstyrelsen	
  
	
  

	
  
	
  

Motionssvar	
  -‐	
  Antal	
  ledamöter	
  XP-‐Styrelsen	
  
	
  
Bakgrund	
  
Maskinteknologsektionens	
  styrelse	
  är	
  införstådd	
  med	
  XP-‐Styrelsens	
  problematik	
  och	
  
instämmer	
  med	
  motionen.	
  

Yrkande	
  
Med	
  ovanstående	
  som	
  bakgrund	
  yrkar	
  sektionsstyrelsen	
  
att	
  

bifalla	
  motion	
  -‐	
  Antal	
  ledamöter	
  XP-‐Styrelsen	
  

	
  
	
  
M-‐Styret	
  genom	
  
	
  
_____________________	
  
Alexander	
  Malmberg	
  
Intendent	
  M-‐Styret	
  14/15	
  
	
  
_____________________	
  
Erik	
  Kvarnström	
  
Kommunikationsansvarig	
  M-‐Styret	
  14/15	
  
	
  

	
  
Motion	
  -‐	
  Jubileumsbankett	
  
2015-‐01-‐22	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Motion	
  -‐	
  Jubileumsbankett	
  
	
  
Bakgrund	
  
För	
  att	
  se	
  tidigare	
  bakgrund,	
  motion	
  och	
  motionssvar	
  samt	
  beslut	
  från	
  föregående	
  
sektionsmöte	
  så	
  ligger	
  de	
  som	
  bilaga	
  till	
  denna	
  motion.	
  	
  
Maskinteknologens	
  Jubileumskommitté	
  har	
  självklart	
  som	
  mål	
  att	
  det	
  ska	
  komma	
  så	
  många	
  
som	
  möjligt	
  på	
  banketten,	
  både	
  studenter	
  och	
  före	
  detta	
  studenter.	
  Vi	
  tror	
  dock	
  inte	
  att	
  det	
  
är	
  rimligt	
  att	
  det	
  kommer	
  500	
  studenter	
  till	
  banketten.	
  Det	
  kommer	
  innebära	
  att	
  beslutet	
  
från	
  förra	
  sektionsmötet	
  om	
  att	
  vi	
  får	
  upp	
  till	
  100	
  000kr	
  inte	
  kommer	
  uppfyllas	
  
(200kr/maskin	
  student).	
  	
  
I	
  dagsläget	
  finns	
  fasta	
  kostnader	
  för	
  banketten	
  som	
  måste	
  täckas.	
  Att	
  pengarna	
  sektionen	
  
bidrar	
  med	
  till	
  banketten	
  potentiellt	
  kommer	
  subventionera	
  äldre	
  studenters	
  närvaro	
  ser	
  
Jubileumskommittén	
  inte	
  som	
  ett	
  problem.	
  Före	
  detta	
  studenter	
  som	
  kommer	
  är	
  något	
  som	
  
anses	
  berika	
  jubileet	
  och	
  alla	
  nuvarande	
  studenter	
  som	
  medverkar.	
  Vad	
  vore	
  ett	
  150-‐års	
  
jubileum	
  utan	
  äldre	
  studenter?	
  	
  
Biljettpriset	
  för	
  studerande	
  Maskinteknologer	
  kommer	
  fortfarande	
  vara	
  200	
  kronor	
  mindre	
  
än	
  för	
  övriga.	
  
	
  

Yrkande	
  
Med	
  ovanstående	
  som	
  bakgrund	
  yrkar	
  motionären	
  
att	
  

Beslutet	
  från	
  förra	
  sektionsmötet	
  rivs	
  upp.	
  

att	
  
Maskinteknologsektionen	
  avsätter	
  60	
  000kr	
  som	
  går	
  direkt	
  till	
  fasta	
  kostnader	
  
för	
  jubileumsbanketten	
  samt	
  200kr/maskinteknolog	
  som	
  går	
  på	
  banketten	
  upp	
  till	
  en	
  total	
  
summa	
  av	
  100	
  000kr.	
  	
  
	
  
Jubileumskommittén	
  genom	
  	
  
	
  
_____________________	
   	
  
Oskar	
  Salonen	
  

	
  

	
  

	
  
Motion	
  -‐	
  Jubileumsbankett	
  
2015-‐01-‐22	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
Bilaga	
  1:	
  

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	
  år	
  med	
  en	
  stor	
  
jubileumsbankett	
  där	
  alla	
  maskinare	
  är	
  välkomna,	
  gamla	
  som	
  nya.	
  	
  
	
  
Maskinteknologsektionen	
  har	
  under	
  de	
  senaste	
  åren	
  gått	
  med	
  mer	
  eller	
  mindre	
  stor	
  vinst.	
  
Dessa	
  pengar	
  läggs	
  i	
  nuläget	
  delvis	
  på	
  hög	
  vilket	
  är	
  bra	
  för	
  oförutsägbara	
  utgifter	
  i	
  framtiden.	
  
Det	
  är	
  dock	
  inte	
  meningen	
  att	
  en	
  ekonomisk	
  förening,	
  som	
  vi	
  är,	
  ska	
  gå	
  med	
  vinst	
  vilket	
  
därför	
  kan	
  ge	
  komplikationer.	
  Pengarna	
  behöver	
  alltså	
  i	
  viss	
  mån	
  spenderas.	
  Därför	
  tycker	
  vi	
  
att	
  en	
  del	
  av	
  pengarna	
  borde	
  användas	
  för	
  att	
  sänka	
  priset	
  för	
  studenterna	
  till	
  den	
  planerade	
  
banketten.	
  
Intäkter
Äskningar
Programmet
Sektionen

150000
100000

Spons
Företag
Biljettintäkter

Totalt4intäkter:

500
500
400
700
900

antal3studenter
250000 biljettpris3studenter
antal3icke3studenter
280000 biljettpris3icke3studenter
780000

Utgifter
Bankett

969848

Totalt4utgifter

Totalt

A189848

	
  

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

	
  
Motion	
  -‐	
  Jubileumsbankett	
  
2015-‐01-‐22	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
föreslagna(500nuvarande	
  studenter/700äldre	
  studenter).	
  Detta	
  betyder	
  alltså	
  att	
  vi	
  kommer	
  
få	
  justera	
  biljettpriset	
  beroende	
  på	
  hur	
  mycket	
  pengar	
  vi	
  kan	
  få	
  in	
  från	
  olika	
  håll	
  och	
  att	
  
dessa	
  pengar	
  gör	
  en	
  stor	
  skillnad	
  för	
  nuvarande	
  studenters	
  biljettpris!	
  
	
  
	
  

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar vi i jubileumskommittén att
Maskinteknologsektionen avsätter 100 000 kr till banketten för att priset på denna tillställning
ska bli billigare för studenterna.

Oskar Salonen ordförande Maskinteknologsektionen Jubileumskommitté.

_____________________________________________________
	
  

	
  

	
  
	
  
Bilaga	
  2	
  Utdrag	
  från	
  sektionsmöte:	
  

	
  
Motion	
  -‐	
  Jubileumsbankett	
  
2015-‐01-‐22	
  
	
  
	
  

§14.1 Motion Jubileumskommittén
Andreas Näkne läser upp motionen.
Mårten Agnesson öppnar upp för diskussion.
Joel Renulf läser upp styrelsens motionssvar.
Mårten Agnesson öppnar upp för diskussion.
Elias Sonnsjö Lönegren lämnar in ett tilläggsyrkande till styrelsens
motionssvar som lyder: ”Att 200 kr per person av biljettpriset
subventioneras till maskinteknologer som deltar på banketten.”
Styrelsen jämkar sig med tilläggsyrkandet.
Sektionsmötet beslutar att:
Maskinteknologsektionen avsätter 100 000 kr till banketten för att
priset på denna tillställning ska bli billigare för studenterna.
Sektionsmötet beslutar att:
200 kr per person av biljettpriset subventioneras till maskinteknologer
som deltar på banketten.
	
  

	
  
Motionssvar	
  -‐	
  Jubileumsbankett	
  
2015-‐01-‐28	
  
Sektionsstyrelsen	
  
	
  

	
  
	
  

Motionssvar	
  -‐	
  Jubileumsbankett	
  	
  
	
  
Bakgrund	
  
	
  
Sektionsstyrelsen	
  har	
  tillsammans	
  med	
  Jubileumskommittén	
  diskuterat	
  och	
  funnit	
  nämnda	
  
summor	
  lämpliga.	
  Motionen	
  Jubileumsbankett	
  har	
  förklarat	
  bakgrunden	
  till	
  varför	
  beslut	
  
från	
  föregående	
  sektionsmöte	
  vill	
  rivas	
  upp,	
  och	
  styrelsen	
  anser	
  att	
  motiveringen	
  är	
  lämplig	
  
då	
  studerande	
  maskinteknologer	
  gynnas	
  av	
  att	
  äldre	
  maskinteknologer	
  närvarar	
  under	
  
banketten	
  samt	
  att	
  sektionen	
  i	
  stort	
  gynnas	
  av	
  ett	
  storslaget	
  firande.	
  
Vi	
  anser	
  att	
  jubileumskommitténs	
  att-‐satser	
  inte	
  är	
  tillräckligt	
  tydliga	
  och	
  i	
  dess	
  nuvarande	
  
utförande	
  bör	
  de	
  ej	
  godkännas.	
  Vi	
  förtydligar	
  att	
  subventioneringen	
  på	
  200	
  kr	
  endast	
  gäller	
  
för	
  studerande	
  maskinteknologer	
  vid	
  Chalmers	
  tekniska	
  högskola	
  och	
  att	
  alla	
  studerande	
  
maskinteknologer	
  vid	
  Chalmers	
  tekniska	
  högskola	
  skall	
  få	
  biljettpris	
  subventionerat	
  med	
  200	
  
kr.	
  	
  

Yrkande	
  
Med	
  ovanstående	
  som	
  bakgrund	
  yrkar	
  sektionsstyrelsen	
  
att	
  

Avslå	
  motionen	
  i	
  sin	
  helhet	
  

att	
  

Beslut	
  taget	
  av	
  sektionsmötet	
  på	
  sektionsmöte	
  2,	
  2014-‐11-‐18	
  angående	
  motion	
  
Jubileumsbankett	
  rivs	
  upp	
  	
  	
  

att	
  

Biljettpriset	
  till	
  jubileumsbanketten	
  för	
  alla	
  studerande	
  maskinteknologer	
  vid	
  
Chalmers	
  tekniska	
  högskola	
  subventioneras	
  med	
  200	
  kr	
  	
  

att	
  	
  

Jubileumskommittén	
  beviljas	
  60	
  kkr	
  samt	
  200	
  kr	
  per	
  maskinteknolog	
  
studerande	
  vid	
  Chalmers	
  tekniska	
  högskola	
  upp	
  till	
  ett	
  maximalt	
  belopp	
  av	
  
100kkr	
  

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

