
 
 
 
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2015-11-12 Beslutsmöte #7 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 
 ___________________   ___________________   ___________________   ___________________  
Emilia Gustafsson  Fabian Melvås   Sten Li Viktor Holm  
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

 
Maskinteknologsektionens beslutsmöte 2015-11-12 
 
Plats: Styrelserummet 
Tid: Torsdagen den 12 november kl. 19:00 
  
Närvarande: Viktor Holm, Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Emilia Gustafsson, Oscar Holke, Hanna 

Berggren, Sten Li   
 

§ 1 Mötets öppnande Emilia Gustafsson förklarar mötet öppnat kl.18:59 
 

§ 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 Sten Li och Viktor Holm väljs till  justeringspersoner. 
 

§ 6 Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     
 
§ 7 Utökade medel för MnollKs Aspar   Styrelsen beslutar att:  
 Godkänna Beslutsunderlag 3 Utökade medel för MnollKs 
 Aspar i sin helhet samt ålägga Sten att skriva ett 
 beslutssvar.   
 
§ 8 Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor 
 
§ 9 Mötets avslutande Mötet avslutades 19:02
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Beslutsunderlag,3:"Utökade(medel(för(
MnollK:s(aspar!

Bakgrund 
Enligt den rådande ekonomiska policyn får varje förening spendera max 3000:- totalt, eller 
om den totala summan blir lägre, 50:- per person och asptillfälle. För många föreningar och 
kommittéer räcker denna summa gott och väl, men för MnollK:s asptillfällen anser vi att det 
behövs en större summa än så för att på ett rättvist sätt kunna visa upp vår verksamhet för de 
som är intresserade. 
 
MnollK är en kommitté inte bara för Maskinteknologsektionen utan även för sektionen för 
Teknisk Design i ytterligare två år. Således har MnollK en större grupp människor som 
potientiellt är intresserade av kommittén jämfört med övriga kommittéer på sektionen som 
ju är ”rena” Maskinkommittéer. MnollK anser att studenter från båda sektionerna har rätt att 
få information om MnollK:s verksamhet och därför bedömer vi att det är rimligt att en större 
summa pengar får spenderas på asptillfällena. 
 
Dessutom har MnollK de senaste åren haft väldigt många som aspar jämfört med många 
andra kommittéer på sektionen, även om man räknar in att vi har ett större aspunderlag än 
Maskinkommittéerna. Förra året handlade det om ett 60-tal aspar i snitt, men i år ser det ut 
att kunna bli ännu fler. Med tanke på många av de nyantagna studenterna har varit väldigt 
taggade såväl under mottagningen som under vårt senaste arr, MnollKul, gissar vi på att ett 
deltagarsnitt på cirka 80 personer inte är orimligt att vänta under våra aspar. Att MISS hade 
mer än dubbelt så många besökare på sin första asp i år jämfört med tidigare år ger något av 
fingervisning på detta.  
 
I skrivande stund (2015-11-09) är antalet personer som har klickat i ”deltar” och ”intresserade” 
för ”Asp #1”-evenemanget på Facebook 65 respektive 22, alltså totalt 87. 
 
På arrangemanget MnollKul hade vi som mest cirka 95 besökare, vilket ger en fingervisning på 
hur många som är intresserade av kommittéen.  
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Förslag 

Vi i MnollK finner det rimligt med ovanstående bakgrund som motivering att vårt anslag höjs 
till 4800:-. Detta motsvarar en summa på 25:- per person (80 personer) för tre tillfällen och 
är alltså hälften av vad den ekonomiska policyn säger.  

Eventuellt specificering av inköp   

Ovanstående summa skulle räcka till att bjuda asparna på mat vid de två sista asptillfällena, 
ett litet mellanmål på den första aspen, och enkel rekvisita för de aktiviteter vi tänker ha på 
asparna samt eventuellt Brunohyra. 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkas 

att MnollK beviljas ett övre tak för utgifter i samband med sina aspar på 4800:- istället för de 
3000:- som den rådande ekonomiska policyn tillåter.   

 

Frågor ställs med fördel till, 

 

Christoffer Hansson 
Ordförande 
mnollk@mtek.chalmers.se 

 


