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Maskinteknologsektionens beslutsmöte 2015-10-22 
 
Plats: Styrelserummet 
Tid: Torsdagen den 22 oktober kl. 12:00 
  
Närvarande: Viktor Holm, Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Emilia Gustafsson, Oscar Holke, Hanna 

Berggren   
 

§ 1 Mötets öppnande Emilia Gustafsson förklarar mötet öppnat kl.11:57 
 

§ 2 Val av mötesordförande Emilia Gustafsson väljs till mötesordförande 
 

§ 3 Adjungeringar Inga adjungeringar.   
  

§ 4 Val av sekreterare Fabian Melvås väljs till sekreterare. 
 

§ 5 Val av justeringsmän Oscar Holke, Andreas Bågfeldt väljs till 
 justeringspersoner. 
 

§ 6 Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     
 
§ 7 Godkännande av föregående protokoll  Bordläggs till senare del av mötet.   
 
§ 8 Inval Jubileumskommittéen 

a. Medlemmar  

Styrelsen beslutar enhälligt att: välja in följande 
personer till ledamöter i Jubileumskommittén: 
  
Christofer Persson  
Linn Hedström Kuosmonen  
Fredrik Hedberg  
Daniel Wickberg Runvik 
Gabriella Hjälte  
Hedvig Olsson  
Rania Karat 
Joakim Eriksson  
Simon Blomé 
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Jonas Alexandersson  
Anna Carbell 

 
Sten Li anländer till mötet 12:00 
 
§ 9 iZettle Styrelsen beslutar att: köpa in av 2 stycken Kortläsare 

 Pro och 2 stycken tablets för en kostnad upp till maximalt 
 5 000kr. 
 

§ 10 Under mötet bordlagda frågor  
a. Godkännande av föregående protokoll  

 Styrelsen beslutade att: godkänna  
 Styrelsemöte-8 2015-10-19 

 
§ 11 Mötets avslutande Mötet avslutades 12:10



 
Beslutsunderlag 

2015-10-22 
M-Styret 

 
 
 
 

Beslutsunderlag 1: Inköp av iZettle:s 
kortläsare 

Bakgrund 
Kontanthantering har länge varit problematiskt för Maskinteknologsektionen. I allmänhet är 
kontanthantering både kostsamt och opraktiskt, med tanke på att det innebär att man måste gå till 
banken med jämna mellanrum och det tillkommer en avgift för varje insättning. Det är inte heller 
lämpligt att gå till banken med alltför stora summor då det utgör både stöldrisker och osäkerhet för 
personen som behöver gå med alla pengarna till banken. Om man kan eliminera eller åtminstone 
minimera dessa risker, kan sektionen bli både ekonomiskt säkrare och enklare i praktiken. 

Chalmers Studentkår har sett fördelarna med kontantfrihet och därmed siktat på att eliminera sin 
kontanthantering helt och hållet, och åtgärderna har hittills upplevts uppskattade av deras kunder. 

Sektionsstyrelser på andra sektioner arbetar även dom mot att minska eller ta bort kontanthantering, 
och flera av dom har köpt kortläsare från iZettle. Dessa möjliggör betalning av bankkort under 
arrangemang och biljettförsäljningar vilket har varit uppskattade på de sektioner som implementerat 
detta. 

Förslag 
För att ta ett steg i rätt riktning mot kontantfrihet vill M-Styret köpa in två stycken ”Kortläsare Pro” 
från iZettle och minska kontanthanteringen. För användning av dessa kortläsare behöver M-Styret även 
köpa in en tablet per kortläsare. 
 
Kostnadsförslag på detta är:: 

Produkt Antal Pris Summa 

Kortläsare Pro 2 1 000kr 2 000kr 

Tablet 2 1 500kr 3 000kr 

För en sammanlagd kostnad på maximalt 5 000kr. 

 
 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkas 

att M-Styret godkänner inköp av 2 stycken iZettle Kortläsare Pro och 2 stycken tablets för en 
kostnad upp till maximalt 5 000kr från konto ’M-Styret I’ (1930) 

 

Frågor ställs med fördel till, 

Sten Li 
Ekonomiansvarig 
M-Styret 15/16 


