
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2015-09-15 
 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
Dennis Norman  Fabian Melvås  Fredric Furborg Anto Vrancic 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte 
 
Plats:  HA4 
Tid:  Tisdagen den 15 september 2015 kl. 12:00 – 13:00 och 17:15 è  
Personer:  Lunch 127st eftermiddag 87st  
 

§ 1 Mötets öppnande  Dennis Norman förklarar mötet öppnat 12:00. 

§ 2 Adjungeringar  Sektionsmötet beslutar att: Mikael Enelund, Johan 
     Bankel, Hedvig Sundelin, och Linnea Järn  
     adjungeras in med yttrande och närvarorätt.   

§ 3 Val av mötesordförande Sektionsmötet beslutar att: välja Dennis Norman 
     till mötesordförande. 

§ 4 Val av sekreterare  Sektionsmötet beslutar att: välja Fabian Melvås 
     till mötessekreterare. 

§ 5 Val av justeringspersoner Sektionsmötet beslutar att: välja Fredric Furborg 
     Anto Vrancic till justeringspersoner 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 Anna Carbell yrkar för att flytta fram Val (§ 18) till 
     (§ 12) Gabriella Hjäldt yrkar för att flytta Motion 
     Linking M (§ 14.4) till innan Slutrapport: Kortläsare 
     Winden (§ 11).  

 
     Sektionsmötet beslutar att: bifalla samtliga  
     yrkanden 

§ 9 Godkännande av föregående mötesprotokoll Föregående mötes protokoll godkänns. 

§ 10 Meddelanden  

§ 10.1 Programmet informerar Mikael Enelund informerar om att studiestarten  
    varit bra. För M3 är det snart dags för olika val.  



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2015-09-15 
 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
Dennis Norman  Fabian Melvås  Fredric Furborg Anto Vrancic 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

    Programmet skall också till Linköping och träffar 
    andra M-program.  

§ 10.2 Inspektor tillika studerandeombudsman  Inspektor Sven B Andersson har sedan 2007 varit  
  informerar  studerandeombudsman. Han berättar vem han är, 
     om vad man gör som inspektor.           

§ 10.3 Kårledningen informerar Annie vår kontaktperson i kårledningen, berättar att 
    det är FuM möte imorgon kväll. Det kommer ske 
    två fyllnadsval vise talman och valberedningen, alla 
    teknologer får ställa upp om platserna. Bastun  
    stänger nu och målet är att öppna till nästa  
    mottagning, Store har öppnat och campus har blivit 
    kontantfritt, frågor riktas till vO.     

§ 10.4 M-Styret informerar Näringslivsansvarig: Hanna Berggren berättade,  
    kort om sin post, vad den innebär, att MARM har 
    lunchföreläsning med SKF på fredag, om ZMART 
    samt att om man är intresserad av ett specifikt  
    företag till ZMART får man gärna höra av sig.  

 
     Kommunikationsansvarig: Fabian Melvås berättar 
     om sin post och vad den innebär.     
    

     Intendent: Viktor Holm har arbetat med Bruno  
     genom att läsa försäkringspapper, ta hand om  
     bokningar och undersöka framtidsplaner. Viktor  
     delar också ut dumstruten till Christoffer Hansson.  

 
     Ordförande: Emilia Gustafsson tackar för den goda 
     maten hon ännu inte smakat på. Hon har arbetet  
     med verksamhetsplanen, utfall från   
     teknologsektionsäskning och förberedning inför  
     morgondagens FuM.    

 
     Vice Ordförande & SAMO: Andreas Bågfeldt  
     berättar att han har arbetat som bollplank under  
     mottagning och förbereder sig för Utskott. Han  
     berättar också att det är mycket viktigt att man  
     skickar felanmälan vid fel på lokaler, dessa skickas 
     till 8800@chalmers.se Man kan också höra av sig 
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     till chalmersvakten om man känner sig otrygg på 
     campus, nummer: 031-772 44 99.    
 
     Ekonomiansvarig: Sten Li har arbetat med  
     bokföring, budgeten som kommer presenteras ikväll 
     och ska gå på ekonomiforum. 
 
     Utbildningsansvarig: Oscar Holke har arbetat med 
     utveckling av kurser, kommande    
     kursutvärderarmöte och informerar om sig på  
     masternivå.  

§ 10.5 FuM informerar Sten berättar att det är det högst beslutande organet 
    för kåren, första mötet för läsåret kommer ske  
    imorgon, sitter 35 ledamöter i FuM, invalet sker i 
    april han och Martin Ottoson sitter i Asterixpartiet 
    gallierna.  

§ 10.6 Föreningar informerar 
     Mord: Caroline berättar att man kan följ dem på  
     twitter där de live twittrar under mötet. De kommer 
     också ske ett fyllnadsval till Mord senare under  
     mötet. 
 
     M-sex: Julia tackar nollan för engagemanget under 
     mottagning. Nu utvärderar de sina arrangemang, 
     planerar maskins 67 vårbal och har gasqu i slutet av 
     läsperioden.  
 
     MGK: Anto berättar att det är Kultingfest den 18/9 
     och om den, samt att MGK söker två arbetare till. 
 
     Mnollk: Christoffer berättar att de just avslutat  
     mottagningen och vill tacka föreningar, phaddrar,
     andra och nollan. De utvärderar nu sina   
     arrangemang, de kommer framöver arrangera aspar 
     och annat kul.  
 
     Xp: Emanuel berättar att de har en slagborrmaskin 
     till utlåning, om deras 3D printerverksamhet och om 
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     den kommande silversmideskursen som börjar i lv5. 
     De arbetar med att förändrar deras verksamhet. Om 
     man söker dem ligger deras kontor vid kurslabbet 
     och de är där måndagar och onsdagar 12-13. 
 
     Jubelk: Andreas berättar att de arbetar för fullt med 
     banketten, sista anmälningsdag är den 30 september, 
     bautastenen kommer avtäckas på jubileumsdagen, 
     bautastenstavlan ska fyllas, maskinaredagen  
     kommer ske den 29/9 och kort om vad som kommer 
     ske under den.  
 
     MAK: Anton berättar att de har Pub ikväll och  
     kommer servera öl/cider/Alkoholfritt samt  
     Natchotallrik. De säljer Maskinprylar, är man  
     intresserad skicka meddelande till Hanna Maria, 
     exempel på saker är jubileumsmedaljer, glöm inte 
     odla mustasch.  
 
     Rustet: Staffan tackar alla som kom på deras  
     arrangemang, och berättar att det är Stenhårt café 
     nästa onsdag 18:30, det kommer bjudas på öl/cider 
     alkoholfritt och nachotallrik. 
 

     Miss Glen berättar hur vi slänger överbliven  
     mat, att de kommer ha mm i gokart samt att mer  
     misspass kommer. 

 
     M-spel: David berättar att de kommer ha veckovisa 
     spelkvällar på tisdagar. 
 
     Mil: David berättar att de har löppass på tisdagar 
     och torsdagar.                 

§ 10.7 Övriga informerar Emilia gratulerar Lars Brown till Richard Wilson 
    stipendiet, Lars berättar om buset och hur han blev 
    nominerad.  

 
Sektionsmötet beslutar att ta meddelandena till handlingarna.   
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§ 14.4 Linking M 
     Anna Dean och Gabriella Hjält läser motionen  
     Linking M (bilaga 12).  

 
     Näringslivsansvarig Hanna Berggren läser upp 
      M-Styrets motionssvar (bilaga 13).  
 
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
     Motinärerna frågar om det finns intresse för  
     workshop med LinkedIn på kandidatnivå, stor  
     majoritet av närvarande på kandidatnivå är  
     intresserade.    
 
     Motionärerna jämkar sig med motionssvaret. 
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.  
 

     Sektionsmötet beslutar att: besluta om att-satserna 
     i klump  

 
     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bifalla  
     M-styrets motionssvar.  
 
     att avslå motionen i sin helhet 
 
     att ålägga MARM att undersöka möjligheterna till 
     arrangemang med LinkedIn 
Mötet adjungeras till kl. 17:15 i HA4 
 
Mötet återupptas kl. 17:26 i HA4 
     Sektionsmötet beslutar att: öppna § 2   
     Adjungeringar och § 8 Fastställande av   
     föredragningslistan     
  
§ 2  Adjungeringar  Sektionsmötet beslutar att: Erik Mattsson och  
     Linnea Järn adjungeras in men närvaro och yttrande 
     rätt.  
 
§ 8  Fastställande av föredragningslistan Håkan Richardson yrkar för att förflytta motion  
     Caster (§15.2) till innan Interpellationer (§13).  
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     Sektionsmötet beslutar att: bifalla yrkandet. 

§ 11 Statusrapport: Kortläsare Winden Olle Mattson vice ordförande i Windengruppen,  
     berättar om vad Windengruppen gör nu. Sedan  
     berättar han statusen angående kortläsare till  
     Winden. En kostnad på ca 35 000 kr/dörr skulle det 
     uppgå till att installera kortläsare och   
     säkerhetsdörrar.  

 
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion   

§ 12 Val 

§ 12.1 Valberedningens Ordförande 15/16 
     M-Styret nominerar: Anna Carbell  
 
     Anna berättar kort om sig själv. 
 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Anna. 
 
     Anna lämnar rummet.  
 
     M-Styret läser upp sin motivering.  
 
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Anna 
     Carbell till ordförande i valberedningen 15/16. 
 
 
§ 15.2  Caster    Sektionsmötet beslutar att: utse Emilia  
     Gustavsson till Mötesordförande under Motionen 
     Caster. 
 

     Håkan Richardsson börjar föredra motionen Caster, 
     Dennis Norman fortsätter med delen kring  
     stadgeändringar i motionen (bilaga 7). 

 
     Vice Ordförande & SAMO Andreas Bpgfeldt  
     föredrar M-Styrets motionssvar (bilaga 8). 
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     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     motionärerna.  
 
     Motionärerna jämkar sig med M-Styrets   
     motionssvar. 
 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     motionssvaret. 
 
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut. 
 
     Sektionsmötet beslutar att: bifalla del 1 i  
     motionssvaret i sin helhet (bilaga 8).  
 
att ändra i stadga kapitel 12 ”Medlemsföreningar” 

från: 
Allmänt 12:1 En medlemsförening på sektionen är en sammanslutning av 

teknologer med ett gemensamt intresse. 
Medlemsföreningar förtecknas i reglementet. 

Styrelsens 
sammansättning 

12:2 Medlemsförening skall ha en styrelse. Ordförande, kassör och en 
total majoritet av styrelseledamöterna skall vara medlemmar i 
sektionen. 
Ordförande och kassör i medlemsförening tillsätts av sektionsmöte. 
Valen skall beredas av sektionens valberedning. Övriga ledamöter i 
styrelsen väljes av sektionsstyrelsen. Detta gäller ej ledamöter i XP, 
dessa väljs av sektionsmötet. 

Medlemskap 12:3 Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan 
föreningsmedlem som motverkar föreningens syften uteslutas på 
beslut av föreningsstyrelsen. 
Minst hälften av medlemmarna skall vara medlemmar i sektionen. 
Föreningsstyrelsen kan besluta om medlemskap för teknolog som 
ej är medlem i sektionen men medlem i Chalmers Studentkår. 

Rättigheter 12:4 Medlemsförening har rätt att i dess namn och emblem använda sig 
av sektionens namn och symboler. 

Skyldigheter 12:5 Sektionsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, 
reglemente, övriga styrdokument samt av sektionen fattade beslut. 

Ekonomi 12:6 Respektive ordförande och kassör i medlemsförening tecknar 
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föreningens firma gemensamt med en. 
Medlemsförenings verksamhet och ekonomi granskas av 
sektionens revisorer. 

Verksamhet 12:7 Medlemsförenings verksamhet regleras i reglemente och 
instruktioner. 

Övrigt  12:8 Samtliga poster i XP tillsätts av sektionsmötet 
till: 

Allmänt 12:1 En medlemsförening på sektionen är en sammanslutning av 
teknologer med ett gemensamt intresse. 
Medlemsföreningar förtecknas i reglementet. 

Styrelsens 
sammansättning 

12:2 Medlemsförening skall ha en styrelse.  
Medlemsföreningens styrelse skall ha ett i reglementet fastställt 
minst antal förtroendeposter.  
Förtroendeposterna skall vara medlemmar i sektionen och tillsätts 
av sektionsmöte. Valen skall beredas av sektionens valberedning.   

Medlemskap 12:3 Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan 
föreningsmedlem som motverkar föreningens syften uteslutas på 
beslut av föreningsstyrelsen. 

Rättigheter 12:4 Medlemsförening har rätt att i dess namn och emblem använda sig 
av sektionens namn och symboler. 

Skyldigheter 12:5 Sektionsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, 
reglemente, övriga styrdokument samt av sektionen fattade beslut. 

Ekonomi 12:6 Förtroendeposter i medlemsförening tecknar föreningens firma 
gemensamt med en.  
Medlemsförenings verksamhet och ekonomi granskas av sektionens 
revisorer. 

Verksamhet 12:7 Medlemsförenings verksamhet regleras i reglemente 
 
Med tillägget 
att  ändra i stadga kapitel 6 ”Sektionsmötet” 

från: 
Vårmöte 1 6:5 Det åligger sektionsmötet att: 

• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o MnollK 

o M.A.K. 
o MISS 

o XP 
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o M-sex 

o Rustmästeriet  

• välja ordförande i årets: 
o MGK 

• övriga ledamöter i MGK väljs in av sektionsstyrelsen 
• vartannat år1 välja sektionens inspektor 

till: 
Vårmöte 1 6:5 Det åligger sektionsmötet att: 

• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o MnollK 

o M.A.K. 
o MISS 

o M-sex 

o Rustmästeriet  

• välja ordförande i årets: 
o MGK 

• övriga ledamöter i MGK väljs in av sektionsstyrelsen 
• välja förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets: 

o XP 

• välja förtroendeposter i årets: 
o Caster 

• vartannat år1 välja sektionens inspektor 

  
Erik Mattson lämnar salen 

§ 13 Interpellationer 

§ 13.1 Arrangemang Ordförande Emilia Gustafsson föredrar   
    interpellationen (bilaga 1). 

      
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion  
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     Flera åsikter uppkom och var givande för sektionen. 
     Bl.a. nämndes mer arrangemang där man kan äta 
     billigt och umgås, träffa alumner, lära sig nya saker, 
     träffa företag och mer turneringar i olika slag.        
 
Mötet adjungering till kl. 19:05 i HA4 
 
Mötet återupptas kl. 19:04 i HA4 

§ 14 Propositioner 

§ 14.1 Interpellationer  Oscar Holke läser propositionen interpellation 
    (bilaga 2).   

 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     propositionen. 
  
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.    
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: bifalla propositionen 
     interpellation i sin helhet (bilaga 2). 
 
att lägga till följande paragraf i stadgan 
 
Interpellation 6:11 Medlem i maskinteknologsektionen kan skriftligen lämna interpellation till 

sektionsstyrelsen senast tre dagar, exklusive mötesdagen, före 
sektionsmötet. Interpellation kan ställas till alla delar av sektionens 
verksamhet. 
Debatt med anledning av interpellation är fri. Sektionsmötet kan vid 
behandling av interpellation endast besluta om protokollsanteckning eller 
utredning.  

  

§ 14.2 MGK-inval Viktor Holm läser propositionen MGK inval 
    (bilaga 3).   

 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     propositionen. 
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     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.    
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: godkänna   
     propositionen MGK-inval i sin helhet (bilaga 3). 
 
att ändra i stadga kapitel 6 ”Sektionsmötet” 
 från: 

Vårmöte	  1	   6:5	   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 år1 välja sektionens inspektor 

 
 till: 

Vårmöte	  1	   6:5	   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  
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• välja ordförande samt övriga ledamöter i årets: 
o MGK 

• vartannat år1 välja sektionens inspektor 
 

§ 14.3 Motioner  Andreas Bågfeldt läser propositionen Motioner 
    (bilaga 4).   

 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     propositionen. 
 
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.    
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 

     Sektionsmötet beslutar att: besluta om   
     propositionen att-sats för att-sats 

 
     Sektionsmötet beslutar att: bifalla 
att ändra i stadga kapitel 6 ”Sektionsmötet” 

från: 
Motion 6:9 Medlem som önskar ta upp fråga på föredragningslistan skall anmäla 

detta skriftligen till sektionsstyrelsen senast sju dagar, exklusive 
mötesdagen, före sektionsmötet.  
Motionen i sin helhet skall vara sektionsstyrelsen tillhanda minst tre 
dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet 

 
till: 

Motion 6:9 Medlem som önskar ta upp fråga på föredragningslistan skall anmäla 
detta skriftligen till sektionsstyrelsen senast sju dagar, exklusive 
mötesdagen, före sektionsmötet.  
Motionen i sin helhet skall vara sektionsstyrelsen tillhanda minst fem 
dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet 

 
     Sektionsmötet beslutar att: bifalla 
att ändra i stadga kapitel 6 ”Sektionsmötet” 

från: 
Slutgiltig 
föredragningslista 
och handlingar 

6:11 Slutlig föredragningslista och till sektionsmötet hörande 
handlingar skall anslås på sektionens anslagstavla och hemsida 
senast två dagar, inklusive mötesdagen, före sektionsmötet.  
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till: 

Slutgiltig 
föredragningslista 
och handlingar 

6:11 Slutlig föredragningslista och till sektionsmötet hörande 
handlingar skall anslås på sektionens anslagstavla och hemsida 
senast en dag, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.  

 
     Sektionsmötet beslutar att: bifalla 
 
att ändra i stadga kapitel 6 ”Sektionsmötet” 

från: 
Beslutförhet 6:14 Sektionsmötet är beslutsmässigt om mötet är behörigt utlyst 

och om minst 20 medlemmar är närvarande.  
Om färre än 30 medlemmar är närvarande då beslut skall fattas 
kan detta ske endast om ingen yrkar på bordläggning. 
Detsamma gäller beslut i frågor som ej varit anslagna tre dagar i 
förväg. 

 
till: 

Beslutförhet 6:14 Sektionsmötet är beslutsmässigt om mötet är behörigt utlyst 
och om minst 20 medlemmar är närvarande.  
Om färre än 30 medlemmar är närvarande då beslut skall fattas 
kan detta ske endast om ingen yrkar på bordläggning. 
Detsamma gäller beslut i frågor som ej varit anslagna en dag, 
exklusive mötesdagen, före sektionsmötet. 

 

§ 15 Motioner  Sektionsmötet beslutar att: utse Emilia  
     Gustavsson till Mötesordförande under § 15.1  
     Butastensskötare och § 15.3 Julpyntare. 

§ 15.1 Bautastensskötare Dennis Norman läser motionen Bautastensskötare
    (bilaga 5).   

 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     motionären.  
 
     Viktor Holm läser M-Styrets motionssvar (bilaga 6).  
 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     motionssvaret. 
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     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
 
     Dennis Norman jämkar sig med motionssvaret   
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: bifalla motionssvaret i 
     sin helhet (bilaga 6).   
 
att ändra i reglemente kapitel 5 ”Funktionärer”  

från: 
Övriga funktionärer 5:1 Sektionens funktionärer är: 

• Fanbärare 

Fanbärare 5:1a Fanbärarnas ekonomi är en del av styrelsens och sköts av sektionens 
kassör. 

till: 
Övriga funktionärer 5:1 Sektionens funktionärer är: 

• Fanbärare 

• Bautastensskötare 

Fanbärare 5:1a Fanbärarnas ekonomi är en del av styrelsens och sköts av sektionens 
kassör. 

Bautastensskötare 5:1b Bautastensskötaren skall på ett värdigt och ansvarsfullt sätt underhålla 
och tillgodose hög standard i anslutning till Bautastenen.    
På andra ordinarie vårsektionsmöte väljs en Bautastensskötare till 
kommande läsår.  

Bautastensskötarens ekonomi är en del av styrelsens och sköts av 
sektionens kassör. 

 
Med tillägg 
att ett fyllnadsval till posten ska hållas på andra ordinarie höstsektionsmöte 
att betro M-Styret med skötsel fram till andra ordinarie sektionsmöte 

§ 15.2  

§ 15.3 Julpyntare   Dennis Norman läser motionen Julpyntare  
     (bilaga 10).   
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     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     motionären.  
 
     Fabian Melvås läser M-Styrets motionssvar  
     (bilaga11).  
 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     motionssvaret. 
  
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
 
     Viktor Holm yrkar för ett ändringsyrkande:  
     Jag Viktor Holm, yrkar på att stryka M-Styrets  
     mening ”På andra ordinarie höstsektionsmöte väljs 
     två Julpyntare” i deras motionssvar då detta skulle 
     bryta mot 6:6 i maskinsektionens stadga. Jag yrkar 
     även att ändra 5:1b till 5:1c då 5:1b redan finns i 
     reglementet som ”Bautastensskötare”   
 
     Dennis Norman yrkar för ett tilläggsyrkande:  
     Jag Dennis Norman på att lägga till följande att-sats: 
 
     att ålägga sektionsstyrelsen att tillsätta två  
      julpyntare till julen 2015.   
 
     Dennis Norman jämkar sig med motinssvaret efter 
     ändringar och tillägg.  
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: bifalla motionssvaret 
     (bilaga 11) med sagda ändringar och tillägg  
 
att avslå motionen i sin helhet  
 
att  ändra i reglemente kapitel 5 ”Funktionärer”  
 

från: 
Övriga funktionärer 5:1 Sektionens funktionärer är: 

• Fanbärare 
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• Bautastensskötare 

Fanbärare 5:1a Fanbärarnas ekonomi är en del av styrelsens och sköts av sektionens 
kassör. 

Bautastensskötare 5:1b Bautastensskötaren skall på ett värdigt och ansvarsfullt sätt underhålla 
och tillgodose hög standard i anslutning till Bautastenen.    
På andra ordinarie vårsektionsmöte väljs en Bautastensskötare till 
kommande läsår.  

Bautastensskötarens ekonomi är en del av styrelsens och sköts av 
sektionens kassör. 

 
till: 

Övriga 
funktionärer 

5:1 Sektionens funktionärer är: 
• Fanbärare 

• Bautastensskötare 

• Julpyntare 

Fanbärare 5:1a Fanbärarnas ekonomi är en del av styrelsens och sköts av sektionens 
kassör. 

Bautastensskötare 5:1b Bautastensskötaren skall på ett värdigt och ansvarsfullt sätt 
underhålla och tillgodose hög standard i anslutning till Bautastenen.    
På andra ordinarie vårsektionsmöte väljs en Bautastensskötare till 
kommande läsår.  

Bautastensskötarens ekonomi är en del av styrelsens och sköts av 
sektionens kassör. 

Julpyntare 5:1c Julpyntare ansvarar för att sektionslokalen blir dekorerad av julpynt 
senast sista november samt att det underhålls och uppdateras vid 
behov under hela december. Julpyntet skall vara nedplockat innan 
kursstarten för läsperiod 3.  

De förtroendevalda julpyntarna åläggs att uppdatera sektionen på 
första ordinarie vårsektionsmöte med en julpyntsrapport.  

Julpyntarnas ekonomi är en del av styrelsens och sköts av sektionens 
kassör. 

 
att ålägga sektionsstyrelsen att tillsätta två julpyntare till julen 2015. 

§ 15.4  
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§ 15.5 Utökning av antal fanbärare Malin Sättergren läser motionen Utökning av antal 
    fanbärare (bilaga 14).    

 
     Sten Li läser M-Styrets motionssvar.  
 
     Mötesordförande öppnar upp för allmänna frågor.  
  
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.    
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: bifalla motionssvaret   
     i sin helhet (bilaga 15).   

§ 16 Fastställande av Maskinteknologsektionens  Sten Li föredrar budgeten (bilaga 16). 
 budget 15/16 
     Mötesordförade öppnar upp för frågor till Sten.  
      
     Mötesordförade öppnar upp för diskussion. 
Mötet adjungering till kl. 20:35 i HA4 
 
Mötet återupptas kl. 20:42 i HA4 
 
     Sektionsmötet beslutar att: bordlägga § 16  
     Fastställande av Maskinteknologsektionens budget 
     15/16 till senare del av mötet. 

§ 17 Verksamhetsplaner 

§ 17.1 M-Ord 15/16 Caroline föredrar verksamhetsplanen. 
   

     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     Caroline 
 
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: godkänna   
     verksamhetsplanen för M-Ord 15/16 (bilaga 18). 
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§ 17.2 M-Sex 15/16  Julia föredrar verksamhetsplanen. 
   

     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Julia 
 
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: godkänna   
     verksamhetsplanen för M-sex 15/16 (bilaga 19). 
 

§ 17.3 M-Styret 15/16           Emilia Gustafsson föredrar hur verksamhetsplanen 
    är upplagd och vad som står i den. 

 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Emilia.  
 
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: godkänna   
     verksamhetsplanen för M-Styret 15/16 (bilaga 20). 
 
      Dennis Norman yrkar om protokollsanteckning: 
     Jag Dennis Norman vill lägga till    
     verksamhetsplanen för maskinteknologsektioen,  
     verksamhetsår 2015/2016 är fantastiskt bra skriven 
     och väl genomtänkt.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: ta    
     protokollsanteckningen till protokollet.   
 
     Verksamhetsplanen för maskinteknologsektioen  
     verksamhetsår 2015/2016 är fantastiskt bra skriven 
     och väl genomtänkt. 

§ 17.4 MARM 15/16 Hanna Berggren föredrar verksamhetsplanen. 
   

     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Hanna. 
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     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: godkänna   
     verksamhetsplanen för MARM 15/16 (bilaga 21). 

§ 17.5 MUU 15/16  Oscar Holke föredrar verksamhetsplanen. 
   

     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Oscar 
 
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: godkänna   
     verksamhetsplanen för MUU 15/16 (bilaga 22). 

§ 17.6 Rustmästeriet 15/16                      Staffan Björkdahl föredrar verksamhetsplanen. 
   

     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Staffan  
 
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
 
     Emilia yrkar för ett ändringsyrkande:  
     Jag Emilia Gustafsson yrkar för att stryka att  
     Stenhårt café ska hållas i Bulten. Alltså ändra till: 

• Stenhårt café under onsdagarna i läsvecka 4 
varje period.  

 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar att: godkänna   
     verksamhetsplanen för Rustmästeriet15/16 med  
     sagda ändringar (bilaga 23). 

§ 17.7 XP 15/16                      Emanuel Werner föredrar verksamhetsplanen. 
   



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2015-09-15 
 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
Dennis Norman  Fabian Melvås  Fredric Furborg Anto Vrancic 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     Emanuel. 
 
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 

     Sektionsmötet beslutar att: godkänna   
     verksamhetsplanen för XP 15/16 (bilaga 24). 

§ 18 Fyllnadsval 

§ 18.1 Ledamöter M-Ord 15/16 Mötesordförande frågar om vi har några   
    nomineringar   

 
Nomineringar    David Sveide, Annika Hansson och Erika  
     Danielsson 
 
     David Sveide, Annika Hansson och Erika  
     Danielsson presenterar sig och svarar på frågor från 
     sektionsmötet 
 
     David Sveide, Annika Hansson och Erika  
     Danielsson lämnar rummet och diskussion lämnas 
     öppen.  
 
     Sektionsmötet beslutar att: vi kan välja in de  
     nominerade i klump  
 
     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja David 
     Sveide, Annika Hansson och Erika Danielsson till 
     ledamöter i M-Ord 15/16 
Mötet adjungering till kl. 22:00 i HA4 
 
Mötet återupptas kl. 22:00 i HA4 

§ 19 Övriga frågor  Inga övriga frågor.  

§ 20 Under mötet bordlagda frågor 

§ 20.1 § 16 Fastställande av   



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2015-09-15 
 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
Dennis Norman  Fabian Melvås  Fredric Furborg Anto Vrancic 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

  Maskinteknologsektionens budget 15/16 Andreas yrkar för en förändring i den ekonomiska 
     policyn för att öppna möjligheten för sektionen att 
     budgetera negativt över året.  
 
     Mötesordförande frågar mötet om vi kan godkänna 
     ändringarna i den ekonomiska policyn (bilaga 25).  
 
     Sektionsmötet beslutar att: uppdatera den  
     ekonomiska policyn med sagda ändringar 
     (bilaga 29).   
 
att   i sista meningen i stycket Intern avsnitt Representation sida 7 ändra:  
 
från: 
För att bruka merkostnadsersättning så får det endast göras om ekonomin tillåter, alltså får negativt resultat 
ej redovisas.  
 
till: 
För att bruka merkostnadsersättning så får det endast göras om ekonomin tillåter, alltså får negativt resultat i 
förhållande till godkänd budget ej redovisas.  
 
att i stycket Budget avsnitt Allmänt sida 4 lägga till: 
 
Sektionskommittéernas budget skall ej uppvisa negativa värden och skall godkännas av sektionsstyrelsen.  
 
 
     Sten Li föredrar budgeten (bilaga 16,17) och yrkar  
     för följande ändringar (bilaga 30):  
 
Jag, Sten Li, yrkar för följande ändringar i fastställande av Maskinteknologsektionens budget 15/16:  
  
att under Kostnader, Utbildning & Gruppverksamhet ändra från: 
        Överlämning M-Styret 3 460kr 
    ändra till: 
        Diskussionspass Överlämning 1 960kr 
 
att under Kostnader ändra från: 
        Trycksaker, Sångböcker 18 000kr 
    ändra till: 
        Inventarier, Sångböcker 18 000kr 
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att under Intäkter, Inventarier ändra från: 
        Sångböcker 4 000kr 
    ändra till: 
        Sångböcker 18 000kr 
 
Jag, Sten Li, yrkar för följande tillägg i fastställande av Maskinteknologsektionens budget 15/16: 
 
att under Kostnader, Kostnader arrangemang lägga till: 
        Sammanhållningsdag LP3, 10 000kr 
 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Sten.  
      
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
     Sektionsmötet beslutar att: Fastställa   
     Maskinteknologsektionens budget 15/16 (bilaga 16) 
     med sagda ändringar (bilaga 30).  
 

§ 21 Josefin   Sektionsordförande Emilia Gustafsson sjunger  
     otroligt vackert och att alla är sugna på nachotallrik!  

§ 22 Tävling  Tredjepris är en fluga och går till en trevlig prick.   
 
     Andrapris är en cykeltuta och går till Edvin  
     Johansson. 
 
     Förstapris är en sjungande och dansande anka och 
     går till Annie Edvardsson.  

§ 23 Kvartalets bus  Det har inkommit två bus  
 
     Buset ”TrädgårdsMISSarna” föredras av Glen Bales 
  
     Buset ”Ordförande busar med sektionen” föredras 
     av Viktor Holm.  
 
     Sektionsmötet beslutar att: utse buset   
     ”TrädgårdsMISSarna” till kvartalets bus.    
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§ 24 Sektionsvisan  Malin Settergren tar upp sektionsvisan.  

§ 25 Mötets avslutande Dennis Norman avslutar mötet 22:44. 
  


