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 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 
 ___________________   ___________________   ___________________   ___________________  
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412 96 Göteborg 
 

Maskinteknologsektionens beslutsmöte 2015-12-01 
 
Plats: ML 11  
Tid: Tisdagen den 1 december kl. 21:30 
  
Närvarande: Viktor Holm, Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Emilia Gustafsson, Oscar Holke, Hanna 

Berggren och Sten Li   
 

§ 1 Mötets öppnande Emilia Gustafsson förklarar mötet öppnat kl. 21:31 
 

§ 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 Andreas Bågfeldt och Oscar Holke väljs till 
 justeringspersoner. 
 

§ 6 Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     
  
§ 7 Inval Julpyntare  Styrelsen beslutar enhälligt att: välja Ellinor Claesson 

 och Dennis Norman till Julpyntare.  
§ 8 Äskning  
 

a. Kick-off Valberedningen  Styrelsen beslutar att: Avslå äskningen i sin helhet samt 
 att Sten Li skriver ett äskningssvar.  

 
b. Uppstart av Boutastensskötare  Styrelsen beslutar att: Godkänna äskningen med 

 ändringarna att ingen kratta skall inhandlas och att för 
 bygghjälmen betalas upptill 300kr, samt att Sten skriver ett 
 äskningssvar.  

 
§ 9 Julkort Styrelsen beslutar att: köpa in Julkort som representation 

 för ett belopp om upptill 600 kr. 
 

§ 10 Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor. 
 
§ 11 Mötets avslutande Mötet avslutades 21:37.



      BESLUTSUNDERLAG  
2015-11-30 

 
 
 

 
 
 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 
 

 

Äskningsmall 
 
Kick-off Valberedningen, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
 
 
Valberedningen har idag inga fastställda ekonomiska medel för en kick-
off/teambuilding. För att skapa och stärka gemenskapen i gruppen är det viktigt att 
gruppmedlemmarna hinner lära känna varandra ordentligt under den korta tid som 
valberedningen är verksam. En gemensam målbild och ett gemensamt arbetssätt för 
valbredningens arbete måste tas fram tillsammans. Detta görs med fördel genom att 
kombinera arbetet med en trevlig aktivitet vid sidan av teambuildingövningen.    
 
Äskningen riktar sig till samtliga nio medlemmar i valberedningen och är en enskild 
satsning. Självfallet hade det varit roligt om det hade kunnat bli återkommande för 
valberedningen just för att skapa ett gott arbetsklimat internt.  
 
Syfte och mål 
Syftet med äskningen är att skapa en möjlighet för valberedningen att på ett 
trevligt sätt påbörja det gemensamma arbetet.  
 
Genomförande  
Vi inleder kvällen med att göra personlighetstester och fastställa/planera höstens 
och vårens arbete för att sedan avsluta med en middag på Brooklyn Local eller 
restaurang i motsvarande prisklass. 

Tidsplan 
Önskar genomföras inom närmsta två veckorna, eller så snart som möjligt.  

Budgetkalkyl  
Budgeten baseras på ett genomsnittligt pris för en hamburgare på Brooklyn Local.  
Se meny  bifogad länk: 
 http://www.chalmerskonferens.se/wp-content/uploads/Ny-meny-SE-aug-15.pdf 
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 Intäkter 
  
           
Äskning 900 
Fler 
intäkter? 0 

Summa 900 
  
 Kostnader 
Middag 9 
pers  100x9=900 

                  
  
  
Summa 900 

Totalt 900 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar ”namn/förening” 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ 

(1930) om X kr för namn på arrangemang. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka 
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Äskningsmall 
 
Uppstartande av Bautastensskötare, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
 
Sedan sektionsmöte 2, 2015, finns numera en Bautastensskötare på sektionen. För att denna ska kunna utföra sitt jobb på ett 
ordentligt och säkert sätt och samtidigt kunna representera Maskinteknologsektionen på ett hederssamt sätt krävs viss 
utrustning. Eftersom posten är helt ny finner undertecknad att det är rätt och rimligt att ett litet startkapital viks åt att sätta 
denna sten i rullning, så att säga. 
 
Syfte och mål 
För att kunna vårda Bautastenen på ett korrekt men ändå kärleksfullt sätt bedömer undertecknad att följande kommer behövas: 
kratta för gruset, stensåpa, putsduk, metallputsmedel,. Dessutom krävs skyddshandskar då framtida Bautastensskötare skulle 
kunna komma att ha känslig eller torr hud, och då är det inte trevlig att arbeta i kylan med oskyddade händer (två par, så man 
har ett par för det mycket giftiga metallputsmedlet och ett par för annat arbete). Slutligen krävs såklart också en stilriktig 
gruvhjälm ifall en eventuell jordbävning eller orkan inträffar och slår ner till exempel en takpanna under akut underhållsarbete 
vid stenen. 
 
 
Genomförande  
Utrustningen kommer inhandlas så snart som möjligt ifall äskningen går igenom, och kommer därefter förvaras i 
förrådslokalerna på källarplan under Winden. Eftersom Bautastensskötaren är noggrann i sina inköp kommer alla produkter 
som inte är direkta förbrukningsvaror att gå i arv, år efter år, och kan därför ses som engångsutgifter. Kostnaderna nedan är 
hämtade från olika bygghandlare i närområdet. 
 

Budgetkalkyl !
 Intäkter 
  
           
Äskning 614,90:- 
Fler intäkter? 0 
Summa 614,90:- 
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 Kostnader 
Gruvhjälm 
Metallputsmedel 
Allroundhandske 

350,00:- 
37,00:- 

2 x 24,95:-                   
Kratta         99,00:-         
Stensåpa        79,00:- 
  
Summa 614,90:. 
Totalt 614;90:- 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar ”Bautastensskötare Christoffer I Hansson” 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 350 kr för gruvhjälm 
 

att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 264,90 kr för 
övrig utrustning listad ovan i budgetkalkyl 

 
________________________________ 
Christoffer Hansson 
Äskningsyrka 


