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Maskinteknologsektionens beslutsmöte 2015-11-5 
 
Plats: Styrelserummet 
Tid: Torsdagen den 5 november kl. 11:45 
  
Närvarande: Viktor Holm, Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Emilia Gustafsson, Oscar Holke, Hanna 

Berggren, Sten Li   
 

§ 1 Mötets öppnande Emilia Gustafsson förklarar mötet öppnat kl.11:56 
 

§ 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 Hanna Berggren och Viktor Holm väljs till 
 justeringspersoner. 
 

§ 6 Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     
 
§ 7 Godkännande av föregående protokoll  Bordläggs till annat möte 
 
§ 8 Inköp av stege Styrelsen beslutar att:  
 Ålägga Rustmästeriet att köpa in en trappstege i 
 aluminium med lämplig höjd för ett belopp om maximalt 
 2000 kr. 
 
§ 9 Äskning M-Ord Styrelsen beslutar att: 

 Godkänna äskningen ”Tillbehör till sektionens kamera” i 
 sin helhet. Att bevilja ett köp av tillbehör, batterier och 
 rengöringskit till ett belopp om maximalt 487 kr. 

 
§ 10 Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor 
 
§ 11 Mötets avslutande Mötet avslutades 11:58



 
Beslutsunderlag 

2015-11-05 
M-Styret 

 
 
 
 

Beslutsunderlag 2: Inköp av en stege 

Bakgrund 
Vid arrangemang i Winden har man ofta behov av en stege för att exempelvis hänga upp skynken i 
taken, dekorera lokalen med mera. Detta har under en viss tid upplevts som problematiskt att göra, och 
därför är det aktuellt att köpa in en stege till Winden som kan användas vid behov när man har bokat 
lokalen. 

Förslag 
För att kunna förenkla upphängningar av bland annat skynken i taken så vill M-Styret att Rustet köper 
in en stege till Winden. Förslagsvis köps en stege in som kan nå upp till en höjd på ca 1,50m och är 
tillverkat av ett starkt och hållbart material såsom aluminium. 

Kostnadsförslaget är upp till maximalt 2 000kr. 

 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkas 

att M-Styret godkänner att Rustet gör ett inköp av en stege för en kostnad upp till maximalt 
2 000kr från konto ’M-Styret I’ (1930) 

 

Frågor ställs med fördel till, 

Sten Li 
Ekonomiansvarig 
M-Styret 15/16 
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Äskning 
 

Tillbehör till sektionens kamera kamera, 
Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
Batterierna till kamerans blixt har nu blivit gamla och klara inte längre av att lysa upp i mörkret på Gasquens 
dansgolv. Därför känns det relevant att genast byta ut dem så att vi kan fota sektionens arrangemang även i dåliga 
ljusförhållanden. Jag hade önskat att köpa in 8 st batterier trots att blixten bara kräver 4 åt gången. På så sätt kan 
man byta ut batterierna om blixten skulle dö under kvällens gång, samt att man kan använda blixt och 
batterigreppet till kameran samtidigt. 
 
När kameran används för att fota på bland annat Gasquen är det lätt att få fingeravtryck och annat klet på 
kameran. För att kunna ta bort detta snabbt och utan att skada linsen hade ett rengöringskit behövts till kameran, 
idag har vi endast en mikrofiberduk som inte fungerar så bra på kletiga fingeravtryck tyvärr.  
 
Syfte och mål 
Syftet med äskningen är att vi ska kunna dokumentera sektionens arrangemang även om ljusförhållandena inte är 
de mest optimala samt att bildernas kvalitet skall kunna upprätthållas även om man får skit på kameralinsen.  
 
Genomförande  
Genomförandet går lätt och smidigt genom att åka ned till Nordstan och inhandla produkterna. De går även att 
beställa hem men då tillkommer frakt. 
 
2 x 4 st uppladdningsbara AA-batterier ”Laddningsbart batteri Varta Ready to Use” med 2600 mAh, 2x179 kr: 
http://www.clasohlson.com/se/Laddningsbart-batteri-Varta-Ready-to-Use/36-5262  
 
Hama rengöringskit för optik, 129 kr: http://www.japanphoto.se/hama-optisk-rengorings-set-htmc-5902#  

Tidsplan 
Behöver batterierna omgående då de gamla inte fungerar alls längre.  

Budgetkalkyl  
Kostnader 
8 batterier  358:- 
Rengöringskit  129:- 
 
Totalt:  487:- 



      BESLUTSUNDERLAG  
2015-11-02 

 
 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 ___________________   ___________________   ___________________   ___________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 
Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar M-ord 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 487 kr för 

tillbehör till sektionens kamera. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrkare 


