
 
 
 
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2016-03-10 Beslutsmöte #12 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 
 ___________________   __________________   ___________________   ___________________  
Emilia Gustafsson  Fabian Melvås   Oscar Holke  Sten Li  
 
 
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 2016-03-10 
 
Plats: ML-13 
Tid: Torsdagen den 10 mars kl. 12:00 
  
Närvarande: Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Emilia Gustafsson, Viktor Holm, Oscar Holke och Sten Li   

 
§ 1 Mötets öppnande Emilia Gustafsson förklarar mötet öppnat kl. 12:20 

 
§ 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 justeringspersoner Oscar Holke och Sten Li väljs till  justeringspersoner. 

 
§ 6 Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.    

 
§ 7 Äskningar 
 

a. Vickning och thailändska Styrelsen beslutar att: godkänna äskningen till ett belopp  
 lyktor till maskinsektionens  om maximalt 10 500 för vickning och lyktor.  
 67:e Vårbal    

 
b. Stämplar till pubrundan  Styrelsen beslutar att: godkänna äskningen med 

 ändringen att det ska vara sektionens logga på stämpeln, 
 samt att den förvaras i kassaskåpet så alla har möjlighet att 
 använda den.  
 

c. Bultsax Styrelsen beslutar att: godkänna äskningen med 
 förutsättning att M-Styrets Intendent efter demonstration 
 finner så lämpligt, dock till ett belopp om maximalt 600 kr.  

 
§ 8 Övriga frågor  Inga övriga frågor  
 
§ 9 Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor. 
 
§ 10 Mötets avslutande Mötet avslutades 12:54.
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Äskning 
 
Vickning och thailändska lyktor till 
Maskinsektionens 67:e vårbal 
 
Bakgrund 
Vårbalen är ett av de finaste och största återkommande arrangemangen som sker på sektionen. Vi i 
M-sex 15/16 vill därför äska om pengar till vickning d.v.s. lättare mat på balkvällen/natten. Tanken 
är att vickningen ska läggas fram runt kl 23:00-00:00 och att gästerna ska få ta maten när de 
känner för det själva. 
 
Lokalen föreslog att vi skulle släppa upp thailändska lyktor istället för fyrverkerier då området för 
balen vill ha en lugn miljö. Själva lyktorna är inte så dyra i sig men däremot så är tillståndet för att 
släppa upp sådan lyktor dyrt. 
 
Syfte och mål 
Vårbalen börjar på eftermiddagen och fortsätter långt in på natten och trots den underbara 
middagen som kommer att serveras så kan man lätt bli lite hungrig framåt småtimmarna. Därför vill 
vi att vickning som är lättare mat ska ingå under kvällen så att man orkar dansa en extra vals. 
 
Lyktor är något som inte har förekommit på någon tidigare bal och skulle tillföra något unikt och 
minnesvärt just till årets bal. 
 
Genomförande  
Vickningen beställs av ballokalen och de sköter även tillagning, inköp och uppläggning av maten. 
 
Uppsläppningen av lyktorna ska ske när middagen är klar så att det blir naturligt att alla går ut och 
personalen kan göra lokalen redo för vals och eftersläpp. 

 

Tidsplan 
Planeringen av balen kommer ske kontinuerligt fram till baldagen och om äskningen går igenom och 
vickning blir möjlig så spelar inte detta någon roll för planeringen av kvällen. Lyktorna köps in och 
tillstånd ansöks så fort äskningen gått igenom. 
 

 



      BESLUTSUNDERLAG  
2016-03-01 

 
 
 

 
 
 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 
 

Budgetkalkyl  
Vickningen kostar 35kr/person och 140 personer är beräknade gå på balen. Lyktor finns att köpa på 
teknikmagasinet för 20kr/st (en lykta per par) och tillståndet kostar 4200kr. Då sponsen inte är helt 
klar än med t.ex påsar till goodie-bags så vill en buffert lämnas för oförutsedda kostnader. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Intäkter 
  
           
Äskning, 
vickning 4900 

Äskning, lyktor 5600 
Spons 3000 
Biljetter 84500 
Tjänade pengar 56000 
Pengar från 
styret 20000 

Summa 
intäkter 174 000 

  
 Kostnader 
Middag  91700 
Transport 18200 
Fördrink  29500                
Övrigt 15000 
CFFC 4000 
iZettle avgift 1500 
Vickning 4900 
Lyktor samt 
tillstånd 5600 

  
  
Summa 
kostnader 170 400 

Totalt 3600 
  

Kommenterad [D1]: Budgetkalkylen är viktig. Fyll i så 
gott det går. Finns offert eller övrig information, bifoga 
denna  
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar M-sex 15/16 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om  

10 500 kr för Maskinsektionens 67:e vårbal. 
 
 
________________________________ 
Anton Johannesson 
M-sex 
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Stämplar till pubrundan, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
 
Eftersom Rustmästeriet i nuläget skriver på parlapparna för hand är de lätta att förfalska och tar 
onödig tid från dem som jobbar, tid som istället kunnat läggas på kundservice. Det hade därför varit 
både smidigare och mer professionellt  att ha färdiga stämplar för detta ändamål. 
 
Syfte och mål 
Syftet med stämplarna är att effektivisera ifyllandet av parlapparna samtidigt som det ger ett bättre 
resultat och frigör tid för kundservice hos dem som jobbar.  
 
Genomförande  
Rustmästeriets inköpschef beställer två specialtillverkade stämplar med Rustmästeriets logga. Den 
ena stämplen ska vara i insläppet och den andra i baren.  

Tidsplan 
Ha stämplarna färdiga till pubrundan i lp1.  

 Budgetkalkyl  
Hemsidan där stämplarna är tänkta att beställas från:  
http://www.stampelfabriken.se/index.php/stamplar/officestamps/printystamplar/printy-kontroll.html 

 Intäkter 
  
Äskning 0 
Fler intäkter? 0 
Summa 0 
  
 Kostnader 
Vilka är 
kostnaderna för 
”projektet”?  

700 

  
Summa 700 
Totalt 700 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar Rustmästeriet 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 700 

kr för stämplar till pubrundan. 
 
Rustmästeriet 016 
________________________________ 
genom 
Caroline Ansin 
Elin Winberg 
Äskningsyrka 
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Äskning 
 

Bultsax, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
När skåp som tillhör maskinsektionen överges, missbrukas eller brukas på ett sätt som strider mot 
skåpsreglerna är det Rustmästeriets intendents jobb att bryta upp skåpet och tömma det. Detta är 
en mycket viktig del i intendentens för att så många maskinteknologer som möjligt skall få tillgång 
till ett skåp. För att ta sig in i ett skåp behöver intendenten oftast klippa upp ett hänglås. Dessa 
hänglås kan ibland vara mycket svåra att klippa eftersom att bultsaxen som används idag inte håller 
måttet. Därför behövs en ny bultsax. 
 
Syfte och mål 
För att intendenten skall kunna genomföra sitt jobb utan att behöva ta hjälp av någon annan krävs 
en ny bättre bultsax. Målet är att införskaffa en bultsax som kan klippa alla hänglås som används på 
maskinsektionens skåp. 
 
Genomförande  
Intendenten och eventuellt en till person ifrån Rustmästeriet åker och köper bultsaxen. Bultsaxen 
förvaras sedan i Rustmästeriets förråd tills den används av Rustmästeriets intendent för att klippa 
upp skåp. 

Tidsplan 
Det finns inget exakt datum för när en ny bultsax är nödvändig. Men eftersom att kölistan till skåpen 
är lång så rekommenderas det att inköpet blir så snart som möjligt. Bultsaxen som planeras köpas 
är av märket Bahco som har mycket hög kvalité så bultsaxen förväntas hålla länge. 
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Budgetkalkyl  
Bultsaxen planeras att köpas från byggvaruhuset Bauhaus där den kostar 1449 kr. 
http://www.bauhaus.se/bultsax-bacho.html#full-description  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar ”Rustmästeriet” 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 

1449 kr för Bultsax. 
 
 
Rustmästeriet 2016 
________________________________ 
Genom 
Sandra Säfdal 
Äskningsyrka 

 Intäkter 
  
           
Äskning 0 
Fler intäkter? 0 
Summa 0 
  
 Kostnader 
Vilka är 
kostnaderna 
för 
”projektet”?  

1449 

                  
  
  
Summa 1449 
Totalt 1449 


