
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2016-02-01 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
Martin Olofsson  Fabian Melvås  Staffan Björkdahl  Anton Jansson 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

Maskinteknologsektionens första ordinarie höstmöte 
 
Plats:  HA4 
Tid:  Måndagen den 1 februari 2016 kl. 12:00 – 13:00 och 17:15 !  
  Tisdagen den 2 februari 2016 17: 15 ! 
Personer:  Måndag lunch 143st eftermiddag 75st,  
  Tisdag eftermiddagen 177st 

§ 1 Mötets öppnande  Emilia Gustafsson förklarar mötet öppnat 12:00. 

§ 2 Adjungeringar  Sektionsmötet beslutar att: Johan Bankel, Sofia Pernbert, 
     Louise Hulten, Linnea Olsson och Elin Davidsson  
     adjungeras in med närvaro och yttranderätt.   

§ 3 Val av mötesordförande Sektionsmötet beslutar att: välja Emilia Gustafson till  
     mötesordförande. 

§ 4 Val av sekreterare Sektionsmötet beslutar att: välja Fabian Melvås till  
     mötessekreterare. 

§ 5 Val av justeringspersoner Sektionsmötet beslutar att: välja Staffan Björkdahl och  
     Anton Jansson till justeringspersoner tillika rösträknare. 

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet anses utlyst enligt stadgarna. 

§ 7 Fastställande av mötesordningen Sektionsmötet fastställer mötesordningen. (Reglementet 6:2) 

§ 8 Fastställande av föredragningslistan Sektionsmötet fastställer föredragningslista    

§ 9 Godkännande av föregående mötesprotokoll  Sektionsmötet beslutar att: godkänna föregående  
      mötes protokoll. 

§ 10 Meddelanden  

§ 10.1 Programmet informerar  
Johan Bankel informerar om att den presentation kring 
generella kompetenser för kandidatarbetet som skulle varit 
19/1 nu finns på programmets hemsida.    

§ 10.2 Inspektor tillika studerandeombudsman    
  informerar  

Inspektor Sven B Andersson berättar vart man kan hitta 
honom och visade upp sig så vi känner igen honom.  
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§ 10.3 Kårledningen informerar 
Madelene i kårledningen berättar att det är Charm imorgon.  
Sökningen för att sitta i kårledningen har nu öppnat och det 
kommer vara info för detta framöver. Kårensdag kommer 
snart och där kan man få information om olika kommittéer 
och föreningar. Projektet i Härryda rullar på.   

§ 10.4 M-Styret informerar  
Näringslivsansvarig: Hanna Berggren berättar att aspningen 
till MARM har börjat. Det är också snart dags att söka 
sommarjobb så därför kommer MARM arrangera CV-
granskning.   
 
Kommunikationsansvarig: Fabian Melvås berättar att han 
arbetar på med det vanliga och just nu arbetar på att montera 
en informations TV åt sektionen.   
 
Intendent & SAMO: Viktor Holm berättar att Bruno är 
besiktigad, tyvärr med anmärkningar och ska därför in på 
reparation. Viktor har också tagit över rollen som SAMO på 
sektionen, han beskriver vad det innebär och nämner bl.a att 
han har tystnadsplikt.      
 
Ordförande: Emilia Gustafsson tackar M-sex för den goda 
maten. Hon har arbetat mycket med Winden kring låsning, 
haft massa möten, samt ska börja arbeta på en bra form för 
förvaring av överlämningar.     
 
Vice Ordförande: Andreas Bågfeldt berättar att han har gått 
på möten, arbetat mycket med föreningarna vars 
överlämningsperiod börjat nu.   

 
Ekonomiansvarig: Sten Li berättar att han ha sammanställt 
jubiléet och att de sista plaketterna snart kommer upp på 
tavlan.  

 
Utbildningsansvarig: Oscar Holke har haft 
kursutvärderingar, det har också valts in fyra nya ledamöter i 
MUU. Han informerar också om att det kommer väljas en ny 
MUU ordförande på SM4.  
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§ 10.5 FuM informerar 
Sten Li som sitter med i Asterixpartiet Gallerna berättar att 
det kommer vara FUM möte på onsdag, där kommer det bl.a 
att fastställas vilket datum och lokal som gäller för att söka 
till FUM nästa år.    

§ 10.6 Föreningar informerar  
Rustmästeriet: Staffan Björkdal tacka alla som kom på 
senaste pubrundan och alla aspar som jobbade grymt bra. 
Han påminner också att det är Stenhårt Café nästa vecka och 
då kommer nachotallriken vara tillbaka.    

 
M-Ord: Caroline Olofsson berättar att de kommer twittra 
kring vad som händer på mötet. De kommer också ha 
aspning under denna läsperiod och tidning har släpp lv 8.  
 
MNollK: Christoffer Hansson tacka för ett fantastiskt trevligt 
år.  
 
Bautastensskötare: Christoffer Hanson berättar att han fick 
göra en insats efter det varit snöoväder. Han kommer också 
att arrangera asp den 29/2. 
 
MISS: Glen Bales berättar att det snart kommer att arras 
Chalmers mästerskap i spökboll, anmälan görs genom att 
maila lag till miss@mtek.chalmers.sr senast på söndag. De 
kommer också att arrangera sitt sista misspass på söndag.  
 
M.A.K.: Anton Jansson informerar att man fortfarande kan 
anmäla sig till Val Thorens resan.  
 
M-sex: Julia Persson Giolitti tackar alla som aspat. 
Informerar om att det är ET-raj den 19/3. Där efter visas 
Vårbal filmen.  

§ 10.7 Övriga informerar  
MTDZ–Samarbetet: Linnéa Olsson berättar att det var de 
som arrade tårtkalaset förra året och nu söker de nya 
medlemmar så det kan arrangeras nya arrangemang. Mer 
info kommer komma på Facebook.   
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§ 11 Information  

§ 11.1 Uppdatering kring Proposition 6: Nyckelskåp 

Viktor berättar att nyckelskåpet nu sitter uppe i Loungen och 
arbetet med hur bokningskalendern ska fungera pågår, 
tanken är att det ska gå att boka timvis. Den totala kostnaden 
var under beslutad.    

§ 11.2 Uppdatering kring Motion SM42015: Kortläsare  

Emilia berättar att hon nu fått bekräftat att kortläsarna är 
beställda och de kommer upp om ca en månad.  

§ 11.3 Ekonomisk rapport från Maskinteknologsektionens 150års jubileum.  

Sten berättar att jubiléet gick totalt minus 987,53 kr vilket är 
ungefär 1 kr per person och det känns därför mycket lyckat. 
För mer information se bilaga 1 150-årsjubiléet och bilaga 2 
diagram.  

§ 12 Interpellationer Inga interpellationer har inkommit.   

Klockan är 12:34 och mötet adjungeras till kl. 17:15 i HA4. 
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Mötet återupptas kl. 17:30  i HA4. 

 
§ 3  Val av mötesordförande Sektionsmötet beslutar att: välja Martin Olofsson  

  till mötesordförande. 

§ 2  Adjungeringar Inga adjungeringar  

§ 7  Fastställande av mötesordningen Sektionsmötet beslutar att: flytta § 21 Josefin, § 22  
  Tävling och § 23 Kvartalets bus till efter § 17 Ansvarsfrihet. 

§ 13 Propositioner 

§ 13.1 Proposition 7: MNollK Andreas Bågfeldt föredrar proposition 7    
    Ansökningsmöjligheter till MNollK (bilaga 3) endast delen 
    som berör stadga ändringarna tas upp. 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor till M-Styret. 
 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bifalla 
stadgeändringar i proposition 7: Ansökningsmöjligheter till 
MNollK (bilaga 3). 

 
att:   ändra i stadga kapitel 6 ”Sektionsmötet” 
  från: 
Närvaro-, 
yttrande-, 
förslags- och 
rösträtt 
 
 

!

6:14! Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer sektionsmedlem, 
hedersmedlem, kårstyrelseledamöter, kårens inspektor, sektionens 
inspektor, sektionens revisorer, samt av mötet adjungerade icke-
medlemmar. 
Rösträtt kan endast tillkomma sektionsmedlemmar. 

• Vid inval av mottagningskommitté äger även medlemmar av 
Teknisk Designs teknologsektion närvaro- och yttranderätt. 

 
 till: 
Närvaro-, 
yttrande-, 
förslags- och 
rösträtt 

6:14! Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer sektionsmedlem, 
hedersmedlem, kårstyrelseledamöter, kårens inspektor, sektionens 
inspektor, sektionens revisorer, samt av mötet adjungerade icke-
medlemmar. 
Rösträtt kan endast tillkomma sektionsmedlemmar. 
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Då beslutet rör en stadgeändring skall det också beslutas om nästa sektionsmöte.  

§ 13.2 Proposition 8: Sektionsmötet Viktor Holm föredrar proposition 8 Sektionsmötet (bilaga 4). 

Emilia lämnar in ett ändringsyrkande (bilaga 13) gällande 
ändringen i vårmöte 6:5, stadga till 

• Förtroendeposter för årets medlemsföreningar samt 
eventuella undantag som förtecknas i reglemente.   

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor till M-Styret.  
 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bifalla del 1 i 
proposition 8: Sektionsmötet (bilaga 4) med ändringarna i 
ändringsyrkande (bilaga 13). 

 
att:   ändra i stadga kapitel 6 ”Sektionsmötet”  
 
  från: 
Vårmöte 1 6:5 Det åligger sektionsmötet att: 

• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o MnollK 

o M.A.K. 

o MISS 

o XP 

o M-sex 

o Rustmästeriet  

• välja ordförande samt övriga ledamöter i årets: 
o MGK 

• välja förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets: 
o XP 

• välja förtroendeposter i årets: 
o Caster 
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till: 

                                                
1Normalt sker detta ojämna årtal. 

• vartannat år1 välja sektionens inspektor 

Vårmöte 2 6:6 Det åligger sektionsmötet att: 
• inför nästkommande verksamhetsår välja: 

o sektionsordförande, vice sektionsordförande och 
sektionens kassör  

o övriga ledamöter i sektionsstyrelsen, vilka är 
förtecknade i reglementet. Dessa skall väljas in 
enskilt till respektive post.  

o Ordförande i utskotten  

o kassör i MARM 

o sektionsrevisorer 

o ordförande, kassör samt övriga ledamöter i 
sektionens komittéer för vilka inte annat valtillfälle 
stadgas. 

o Chefredaktör, fotografansvarig och övriga 
ledamöter i M-ord 

o övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i 
reglementet. 

Vårmöte 1 6:5 Det åligger sektionsmötet att: 
• inför nästkommande verksamhetsår välja: 

o förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets 
sektionskommittéer. 

o förtroendeposter för årets medlemsföreningar samt 
eventuella undantag som förtecknas i reglemente.  

• vartannat år1 välja sektionens inspektor 

Vårmöte 2 6:6 Det åligger sektionsmötet att: 
• inför nästkommande verksamhetsår välja: 

o sektionsordförande, vice sektionsordförande och 
sektionens kassör  

o övriga ledamöter i sektionsstyrelsen, vilka är 
förtecknade i reglementet. Dessa skall väljas in 
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att  ändra i stadga kapitel 11 ”Sektionskommittéer”  
 

från: 
Ekonomi 11:5 Respektive ordförande och kassör i sektionskommitté tecknar 

kommitténs firma gemensamt med en. 
Sektionskommittéernas verksamhet och ekonomi granskas av 
sektionens revisorer. 

  
till: 

Ekonomi 11:5 Respektive förtroendeposter i sektionskommitté tecknar 
kommitténs firma gemensamt med en. 
Sektionskommittéernas verksamhet och ekonomi granskas av 
sektionens revisorer. 

 
Då beslutet rör en stadgeändring skall det också beslutas om nästa sektionsmöte.  

§ 13.3 Proposition 9: Valberedningens inval  

Emilia Gustafsson föredrar proposition 9: Valberedningens 
inval (bilaga 5). 
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor till M-Styret.  
 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutar att: behandla samtliga att-satser 
gemensamt.  

 

enskilt till respektive post.  

o förtroendeposter i utskotten 

o sektionsrevisorer 

o förtroendeposter samt övriga ledamöter i 
sektionskommittéer för vilka inte annat valtillfälle 
stadgas. 

o Chefredaktör, fotografansvarig och övriga 
ledamöter i M-ord 

o övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i 
reglementet. 
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Sektionsmötet beslutar att: bifalla proposition 9: 
Valberedningens inval (bilaga 5) i sin helhet. 

 
att:  ändra i stadga kapitel 6 ”Sektionsmötet” 
 från: 

 
till: 

 
att ändra i stadga kapitel 7 ”Valberedningen” 

från: 
 

Uppgifter 7:1 Valberedningen skall bereda samtliga val till sektionens förtroendeposter 
som förrättas av sektionsmötet. Detta gäller ej valberedningens 
ordförande. 

Höstmöte 1 6:3 Det åligger sektionsmötet att:  
• fastställa sektionens budget. 

• fastställa sektionens verksamhetsplan. 

• inför nästkommande verksamhetsår välja:  
o Ordförande i valberedningen 

Höstmöte 2 6:4 Det åligger sektionsmötet att: 
• välja ledamöter till valberedningen. 

• välja två ordinarie ledamöter till Maskins programråd. 

• behandla samtliga års- och revisionsberättelser samt ansvarsfrihet för 
föregående års förtroendevalda. 

Höstmöte 1 6:3 Det åligger sektionsmötet att:  
• fastställa sektionens budget. 

• fastställa sektionens verksamhetsplan. 

• välja årets Valberedning 

Höstmöte 2 6:4 Det åligger sektionsmötet att: 
• välja två ordinarie ledamöter till Maskins programråd. 

• behandla samtliga års- och revisionsberättelser samt ansvarsfrihet för 
föregående års förtroendevalda. 
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Sammansättning 7:2 Valberedningen skall bestå av en ordförande samt högst åtta övriga 
ledamöter tillhörande sektionen. 
Sektionens nästkommande valberedningsordförande väljs av 
sektionsmötet. Valet skall beredas av sektionsstyrelsen. Valberedningens 
ordförande är ansvarig för rekrytering av övriga medlemmar. 

 
till: 
 
Uppgifter 7:1 Valberedningen skall bereda samtliga val till sektionens förtroendeposter 

som förrättas av sektionsmötet. Detta gäller ej nästkommande 
valberedningen. 

Sammansättning 7:2 Valberedningen skall bestå av en ordförande samt högst åtta övriga 
ledamöter tillhörande sektionen. 
Sektionens nästkommande valberedning väljs av sektionsmötet. Valet 
skall beredas av sektionsstyrelsen. 

 
att ändra i stadga kapitel 9 ”Sektionsstyrelsen” 
 från: 
 
Åligganden 9:3 Det åligger sektionsstyrelsen att: 

• inför sektionsmötet ansvara för sektionens verksamhet. 

• inför sektionsmötet ansvara för den ekonomiska skötseln 
av sektionens tillgångar. 

• ansvara för den löpande verksamheten på sektionen. 

• ta beslut som rör den löpande verksamheten som inte 
innebär en  betydande förändring för sektionens 
medlemmar. Vid sådant beslut skall sektionsstyrelsen 
rådfråga ordföranderådet. 

• välja ledamöter i sektionens utskott, samt förtroendevalda i 
de organ till vilka sektionsmötet ej utser dessa. 

• fastställa instruktioner för sektionskommittéer, 
medlemsföreningar samt övriga förtroendevalda som 
ansvarar inför sektionsstyrelsen.  

• bereda val av valberedningens ordförande. 

 
 till: 
Åligganden 9:3 Det åligger sektionsstyrelsen att: 
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• inför sektionsmötet ansvara för sektionens verksamhet. 

• inför sektionsmötet ansvara för den ekonomiska skötseln 
av sektionens tillgångar. 

• ansvara för den löpande verksamheten på sektionen. 

• ta beslut som rör den löpande verksamheten som inte 
innebär en  betydande förändring för sektionens 
medlemmar. Vid sådant beslut skall sektionsstyrelsen 
rådfråga ordföranderådet. 

• välja ledamöter i sektionens utskott, samt förtroendevalda i 
de organ till vilka sektionsmötet ej utser dessa. 

• fastställa instruktioner för sektionskommittéer, 
medlemsföreningar samt övriga förtroendevalda som 
ansvarar inför sektionsstyrelsen.  

• bereda val av valberedningen 

 
Då beslutet rör en stadgeändring skall det också beslutas om nästa sektionsmöte.  

§ 13.4 Proposition 10: Inaktuella styrdokument  

Sten Li föredrar proposition 10: Inaktuella styrdokument 
(bilaga 6). 
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor till M-Styret.   
 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bifalla proposition 
10: Inaktuella styrdokument (bilaga 6) del 1.  

 
att: ändra i reglemente kapitel 2 ”Medlemmar” 
 från: 
Skyldigheter 2:1 Medlem är skyldig att betala av sektionsmöte fastställd medlemsavgift till 

sektionen. 
Medlem som går första årskursen på programmet Maskinteknik skall 
städa sektionslokalen. 

 
 till: 
Skyldigheter 2:1 Medlem är skyldig att betala av fullmäktigemöte fastställd 
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medlemsavgift till sektionen. 
Medlem som går första årskursen på programmet Maskinteknik skall 
städa sektionslokalen. 

 

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bifalla proposition 
10: Inaktuella styrdokument (bilaga 6) del 2. 

 
att: ändra i stadga kapitel 2 ”Medlemmar” 
  

från: 
Skyldigheter 2:3 Medlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar och reglementen, 

av sektionsmötet eller sektionsstyrelsen fattade beslut, policydokument 
och övriga föreskrifter.  
För att erhålla master- och/eller civilingenjörsexamen måste alla 
skyldigheter mot sektionen fullgjorts. 

  
till: 

Skyldigheter 2:3 Medlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar och reglementen, 
av sektionsmötet eller sektionsstyrelsen fattade breglemeneslut, 
policydokument och övriga föreskrifter.  

 

§ 14 Motioner 

§ 14.1 Motion 7: Fikaförening  

Jenny Andersson presenterar motion 7: Arbetsgrupp för 
framtida fikaförening (bilaga 7).  

Mötesordförande öppnar för frågor till motionären.  

Oscar Holke föredrar M-Styrets Motionssvar 7: Arbetsgrupp 
för framtida fikaförening (bilaga 8).  

Mötesordförande öppnar för frågor till M-Styret. 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bifalla Motion 7: 
Arbetsgrupp för framtida fikaförening i sin helhet. 

 
att:  M-styret startar en arbetsgrupp för en framtida fikaförening. 
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§ 14.2 Motion 8: Sektionssånger 
Gabriella Hjält föredrar motion 8: Ny sektionsvisa (bilaga 9). 

Mötesordförande öppnar för frågor till motionären.  

Emilia Gustafsson föredrar M-Styrets Motionssvar 8: Ny 
sektionsmötesvisa (bilaga 10).  

Mötesordförande öppnar för frågor till M-Styret. 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
 
Mötet adjungeras till kl. 18:50 i HA4 

 
Mötet återupptas kl. 18:52 i HA4 

Gabriella Hjält lämnar in ett ändringsyrkande (bilaga 14). 
att:  ändra i reglemente kapitel 9:3 

från: 
vid sektionsmötet sjunga Josefin 

till: 
att vid sektionsmöte ta upp maskinteknologsektionens 
sektionsmötesvisa  
att:  starta en projektgrupp ledd av Elias Sönnsjö Lönegren 
för att ta fram ett förslag på en ny sektionsmötesvisa för 
maskinteknologsektionen till ordinarie vårmöte 2 2016. 

 
Sektionsmötet beslutar att: behandla att-satserna i klump  

 
Sektionsmötet beslutar att: bifalla Motion 8: Ny 
sektionsmötesvisa (bilaga 9) med nämnda ändringar. 

 
att ändra i Reglementet kapitel 9.3  
!
! från: 
Åligganden  
 
 
 
 

9:3 Sektionsstyrelsens ordförande åligger att: 

• leda, fördela och samordna sektionsstyrelsens arbete. 

• vid sektionsmöte sjunga Josefin. 

Sektionsstyrelsens ordförande har full insyn i sektionens alla organ 
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och äger rätt att deltaga i deras möten med yttrande och förslagsrätt. 

Sektionsstyrelsens vice ordförande åligger att: 

• vid ordförandens förfall träda in i dennes ställe. 

• vara ansvarig för sektionens interna kontakter. 

• vara festansvarig vid sektionen. 

Sektionsstyrelsen kassör åligger att: 

• fortlöpande sköta sektionens räkenskaper och bokföring. 

Sektionsstyrelsens utbildningsansvarig åligger att: 

• ansvara för och leda det strategiska arbetet inom 
utbildningsfrågor. 

• sammanträda med utbildningsutskottets ordförande.  

Sektionsstyrelsens näringslivsansvarig åligger att: 

• ansvara för och leda det strategiska arbetet inom 
arbetsmarknadsfrågor. 

• sammanträda med arbetsmarknadsutskottets ordförande.   

Sektionsstyrelsens kommunikationsansvarig åligger att: 

• ansvara för underhåll och uppdatering av sektionens hemsida. 

• ansvara för kommunikation med sektionens medlemmar. 

Sektionsstyrelsens Intendent åligger att: 

• ansvara för att sektionsbilen Bruno är i brukbart skick, dess 
uthyrning och dess ekonomi. 

• ansvara för den långsiktiga utvecklingen av sektionens 
materiella tillgångar, såsom Bruno och Winden. 

Sektionsstyrelsen åligger att: 

• verka för sammanhållningen mellan sektionsmedlemmarna 
och ta tillvara deras gemensamma intressen. 

• planera sektionens framtida inriktning och verksamhet. 

• representera sektionen och föra dess talan. 

• aktivt deltaga i kårens utskott. 
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• övervaka arbetet i utskott och kommittéer. 

• handha sektionens stadgar, reglementen och instruktioner, 
vaka över deras efterlevnad och tillse att de är aktuella. 

• tillse att vid beslutande styrelsemöte protokoll upprättas och 
justeras inom 7 dagar. 

• lämna ett budgetförslag till första ordinarie höstmöte. 

• fastställa sektionskommittéers budget för nästkommande 
verksamhetsår. 

!

! till:&
Åligganden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:3 Sektionsstyrelsens ordförande åligger att: 

• leda, fördela och samordna sektionsstyrelsens arbete. 

• vid sektionsmöte ta upp maskinteknologsektionens 
sektionsmötesvisa. 

Sektionsstyrelsens ordförande har full insyn i sektionens alla organ 
och äger rätt att deltaga i deras möten med yttrande och förslagsrätt. 

Sektionsstyrelsens vice ordförande åligger att: 

• vid ordförandens förfall träda in i dennes ställe. 

• vara ansvarig för sektionens interna kontakter. 

• vara festansvarig vid sektionen. 

Sektionsstyrelsen kassör åligger att: 

• fortlöpande sköta sektionens räkenskaper och bokföring. 

Sektionsstyrelsens utbildningsansvarig åligger att: 

• ansvara för och leda det strategiska arbetet inom 
utbildningsfrågor. 

• sammanträda med utbildningsutskottets ordförande.  

Sektionsstyrelsens näringslivsansvarig åligger att: 

• ansvara för och leda det strategiska arbetet inom 
arbetsmarknadsfrågor. 

• sammanträda med arbetsmarknadsutskottets ordförande.   
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Sektionsstyrelsens kommunikationsansvarig åligger att: 

• ansvara för underhåll och uppdatering av sektionens hemsida. 

• ansvara för kommunikation med sektionens medlemmar. 

Sektionsstyrelsens Intendent åligger att: 

• ansvara för att sektionsbilen Bruno är i brukbart skick, dess 
uthyrning och dess ekonomi. 

• ansvara för den långsiktiga utvecklingen av sektionens 
materiella tillgångar, såsom Bruno och Winden. 

Sektionsstyrelsen åligger att: 

• verka för sammanhållningen mellan sektionsmedlemmarna 
och ta tillvara deras gemensamma intressen. 

• planera sektionens framtida inriktning och verksamhet. 

• representera sektionen och föra dess talan. 

• aktivt deltaga i kårens utskott. 

• övervaka arbetet i utskott och kommittéer. 

• handha sektionens stadgar, reglementen och instruktioner, 
vaka över deras efterlevnad och tillse att de är aktuella. 

• tillse att vid beslutande styrelsemöte protokoll upprättas och 
justeras inom 7 dagar. 

• lämna ett budgetförslag till första ordinarie höstmöte. 

• fastställa sektionskommittéers budget för nästkommande 
verksamhetsår. 

 

att: starta en projektgrupp ledd av Elias Sönnsjö Lönegren för att ta fram ett förslag på en ny 
sektionsmötesvisa för maskinteknologsektionen till ordinarie vårmöte 2 2016.  

§ 14.3 Motion 9: MIL 
Alexander Olsson föredrar motion 9: MIL som 
medlemsförening (bilaga 11). 

Mötesordförande öppnar för frågor till motionären.  
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Andreas Bågfeldt föredrar M-Styrets Motionssvar 9: MIL 
(bilaga 12).  

Mötesordförande öppnar för frågor till M-Styret. 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutar att: bifalla första att-satsen i 
Motionssvar 9: MIL (bilaga 12) 

 
att:  ändra i reglemente kapitel 12 ”Medlemsföreningar” 
 
 från: 

Allmänt 12:1 Maskinteknologsektionens medlemsföreningar 
är: 

• Experimentverkstaden (XP) 
• Caster 

  
till: 
Allmänt 12:1 Maskinteknologsektionens medlemsföreningar 

är: 
• Experimentverkstaden (XP) 
• Caster 
• Maskins Ihärdiga Löpare (MIL) 

Maskins Ihärdiga 
Löpare 

12:1:c Maskins Ihärdiga Löpares styrelse består av 
förtroendeposten ordförande samt en till fyra 
övriga styrelsemedlemmar. 
Maskins Ihärdiga Löpares ordförande är 
ansvarig för rekrytering av övriga 
styrelsemedlemmar. Sektionsstyrelsen tillsätter 
övriga styrelsemedlemmar. 

 
Emilia lämnar ett ändringsyrkande (bilaga 15) gällande 
vårmöte 1 stadga 6:5 

• Det åligger sektionsmötet att: 
o välja ordförande kassör samt övriga ledamöter i 

årets: 
" MnollK 
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" M.A.K. 

" MISS 
" XP 

" M-Sex 
" Rustmästeriet 

o välja ordförande samt övriga ledamöter: 
" MGK 

o välja förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets: 
" XP 

o välja förtroendeposter i årets: 
" Caster 

" MIL 
o Vartannat år1 välja sektionens inspektor.    

Sektionsmötet beslutar att: bifalla andra att-satsen i 
Motionssvar 9: MIL (bilaga 12) med ändringar enligt 
ändringsyrkande (bilaga 15). 

 
att: ändra i stadga kapitel 6 ”Sektionsmötet” 
  

från: 
Vårmöte 1 6:5 Det åligger sektionsmötet att: 

• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o MnollK 

o M.A.K. 

o MISS 

o XP 

o M-sex 

o Rustmästeriet  

• välja ordförande samt övriga ledamöter i årets: 
o MGK 

• välja förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets: 



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2016-02-01 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
Martin Olofsson  Fabian Melvås  Staffan Björkdahl  Anton Jansson 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

o XP 

• välja förtroendeposter i årets: 
o Caster 

• Vartannat år1 välja sektionens inspektor 
 

  
till: 
Vårmöte 1 6:5 Det åligger sektionsmötet att: 

• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o MnollK 

o M.A.K. 

o MIL 

o MISS 

o XP 

o M-sex 

o Rustmästeriet  

• välja ordförande samt övriga ledamöter i årets: 
o MGK 

• välja förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets: 
o XP 

• välja förtroendeposter i årets: 
o Caster 

o MIL 

• Vartannat år1 välja sektionens inspektor 
 

  
Då beslutet rör en stadgeändring skall det också beslutas om nästa sektionsmöte.  

Motionärerna jämkar sin tredje att-sats med motionssvaret.  
 

Sektionsmötet beslutar att: bifalla tredje att-satsen i 
Motionsvar 9: MIL (bilaga 12). 

 
att: ge M-Styret möjligheten att välja in förtroendeposten ordförande fram till nästa ordinarie inval. 
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§ 15 Verksamhetsberättelser 

§ 15.1 M-Ord 14/15 
Sektionsmötet beslutar att: Bordlägga 
verksamhetsberättelse M-Ord 14/15, M-Spel 14/15 och XP 
11/12 till vårmöte 2, 2016. 

§ 15.2 M-Spel 14/15 

§ 15.3 MUU 14/15 
Sektionsmötet beslutar med 4/5 majoritet att: ta upp 
verksamhetsberättelse MUU 14/15 trots att det inkommit 
sent. 

 
Oskar Holke föredrar verksamhetsplanen.  
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor kring 
verksamhetsplanen. 
 
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 
verksamhetsplan MUU 14/15 (bilaga 16).  

§ 15.4 XP 11/12 

§ 16 Revisionsberättelser 
 

Sektionsmötet beslutar att: bordlägga § 16.1-§16.7 & § 
16.9 till vårmöte 2, 2016. 

§ 16.1 MARM 13/14 

§ 16.2 MARM 14/15 

§ 16.3 MnollK 12 

§ 16.4 MnollK 13 

§ 16.5 MnollK 14 

§ 16.6 M-Styret 12/13 

§ 16.7 M-Styret 13/14 
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§ 16.8 Rustmästeriet 14/15 
 

Revisorerna berättar att revisionsberättelse Rustmästeriet 
14/15 är klar för att godkännas (bilaga 17), Rustmästeriet 
14/15 har dock backat ca 2000 kr.     
 
Caroline Olofsson berättar anledningarna till att 
Rustmästeret 14/15 backat.  
 
Sektionsmötet enhälligt beslutar att: godkänna 
revisionsberättelse Rustmästeriet 14/15.  

§ 16.9 XP 14/15 

§ 17 Ansvarsfrihet 
Sektionsmötet beslutar att: bordlägga §17.1-§17.9 och 
§17.12-§17.13 till vårmöte 2, 2016.  

§ 17.1 MARM 13/14 

§ 17.2 MARM 14/15 

§ 17.3 MnollK 12 

§ 17.4 MnollK 13 

§ 17.5 MnollK 14 

§ 17.6 M-Ord 14/15 

§ 17.7 M-spel 14/15 

§ 17.8 M-Styret 12/13 

§ 17.9 M-Styret 13/14 

§ 17.10MUU 14/15 Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja MUU 14/15 
    full ansvarsfrihet.  

§ 17.11Rustmästeriet 14/15 Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja Rustmästeriet 
    14/15 full ansvarsfrihet. 

§ 17.12XP 11/12 
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§ 17.13XP 14/15  
 

Sektionsmötet beslutar att: direkt justera motion 8: Ny 
Sektionsvisa.  

 
§ 8  Fastställande av föredragningslista 

Emilia Gustafsson yrkar för att stryka § 24 Sektionsvisan.  
 

Sektionsmötet beslutar att: stryka § 21 Josefin  
 

Sektionsmötet beslutar att: lägga till § 21 Sång  
 

Sektionsmötet beslutar att: låta Martin Olofson, 
mötesordförande välja vilken sång som ska tas upp, han 
väljer sköldpaddesången.   

 
Sektionsmötet beslutar att: stryka § 24 Sektionsvisan.   

 
Viktor Holm reserverar sig i beslutet (bilaga 18).  

 
Sektionsmötet beslutar att: fastställa föredragningslistan 
med sagda ändringar.    

 
§ 21  Sång  Sköldpaddesånge spelas för mötet vilket var en vacker sång  
 
§ 22  Tävling  Tredjepris gå till Viktor Brant.  
 
     Andrapris går till Sten Li. 
      
     Förstapris går till Love Eriksson  
 

Sektionsmötet beslutar att: bordlägga prisutdelningen till § 
20 under mötet bordlagda frågor.  
 

§ 23  Kvartalets bus   
Sektionsmötet beslutar att: bordlägga § 23 Kvartalets bus 
till § 20 under mötet bordlagda frågor  

 
Mötet adjungeras till kl. 17:15 i HA4 
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Mötet återupptas kl. 17:39 i HA4 
 
§ 3  Val av mötesordförande Sektionsmötet beslutar att: välja Jakob Sandström  

  till mötesordförande. 
§ 2  Adjungeringar Sektionsmötet beslutar att: Sofia Pernbert, Louise Hultén 

 Elin Davidsson Erik Ingmarsson, Tilde Bengtsson, Sofia 
 Falkendal, Maja Svensson, Mio Gereben och Olle Linden 
 adjungeras in med närvaro och yttranderätt. 

 
§ 5  Val av justeringspersoner Sektionsmötet beslutar att: välja Caroline Olofsson och 

  David Sveide till justeringspersoner tillika rösträknare 

§ 18 Val 

§ 18.1 Medlemsföreningar 

§ 18.1.1. Caster 2016 

§ 18.1.1.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Håkan Richardsson 
Övriga nomineringar: Inga   

Håkan berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Håkan lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Herman Lundberg läser upp Valberedningens nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Håkan 
Richardsson till ordförande i Caster 2016. 

 
Sektionsmötet beslutar att: införa en tidsbegränsning om 
max 5 min för presentation och frågor.   

§ 18.1.2. XP-Styrelsen 2016 

§ 18.1.2.1. Ordförande  

Valberedningen nominerar: Emil Borglund Aspler 
Övriga nomineringar: Inga  

§ 18.1.2.2. Kassör 
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Valberedningen nominerar: Christoffer Axelsson 
Övriga nomineringar: Inga   

§ 18.1.2.3. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar: 
 (7/7 övriga ledamöter)  
 Birk Forsström 
 John Borenius 
 Jonathan Persson 
 Mathias Nilsson 
 Richard Löfvenberg 
 Tobias Bredenberg 
 Tove Jensen 
Övriga nomineringar: Inga 

Nominerade till kassör och ledamot lämnar lokalen. 

Emil berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Emil lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Alexander Malmberg läser upp Valberedningens 
nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Emil Borglund 
Aspler till ordförande i XP-Styrelsen 2016 

Christoffer berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Christoffer lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Malin Settergren läser upp Valberedningens nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Christoffer 
Axelsson till kassör i XP-Styrelsen 2016. 
 
De nominerade kommer in och presenterar sig en och en 
samt svarar på frågor från sektionsmötet, där efter lämnar de 
lokalen.   

Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
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Alexander Malmberg och Malin Settergren läser upp 
Valberedningens nomineringar för varje nominerad.  

Sektionsmötet beslutar att: behandla de nominerade i 
klump.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Birk Forsström, 
John Borenius, Jonathan Persson, Mathias Nilsson, Richard 
Löfvenberg, Tobias Bredenberg och Tove Jensen till 
ledamöter i XP-Styrelsen 2016.  

 
Mötet adjungeras till kl. 18:30 i HA4 

 

Mötet återupptas kl. 18:36 i HA4 

§ 18.2 Sektionskommittéer 

§ 18.2.1. M.A.K 2016 

§ 18.2.1.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Linus Nilsson 
Övriga nomineringar: Inga 

§ 18.2.1.2. Kassör 

Valberedningen nominerar: André Toresson 
Övriga nomineringar: Inga 

§ 18.2.1.3. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar: 
 (5/5 övriga ledamöter) 
 Hanna Bramsvik 
 Hanna Winblad 
 Michelle Fransson 
 Oscar Brask 
 Tove Sohlman 
Övriga nomineringar:  
 Alistair Mcintyre 

Nominerade till kassör och ledamot lämnar lokalen. 
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Linus berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Linus lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Malin Settergren läser upp Valberedningens nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Linus Nilsson 
till ordförande i M.A.K. 2016. 

André berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

André lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Alexander Malmberg läser upp Valberedningens 
nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja André Toresson 
till kassör i M.A.K. 2016 
 
De nominerade kommer in och presenterar sig en och en 
samt svarar på frågor från sektionsmötet, där efter lämnar de 
lokalen och för de som blivit nominerade av valberedningen 
läser Valberedningen upp deras nominering.  

Mötesordförande lämnar diskussionen öppen. 

Emilia Gustafsson begär sluten votering.  

 
Sektionsmötet beslutar att: välja Hanna Bramsvik, Hanna 
Winblad, Michelle Fransson, Oscar Brask och Tove Sohlman 
till ledamöter i M.A.K. 2016. 

§ 18.2.2. MGK 2016 

§ 18.2.2.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Staffan Björkdahl 
Övriga nomineringar: Inga  

§ 18.2.2.2. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar:  
 (5/5 övriga ledamöter) 



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2016-02-01 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
Jakob Sandström  Fabian Melvås  Caroline Olofsson  David Sveide 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

 Andreas Johansson  
 Christoffer Hansson 
 Hannes Winblad 
 Jens Buss 
 Maria Börjesson 
Övriga nomineringar: 
 Gustav Ljungquist 

Nominerade till ledamot lämnar lokalen. 

Staffan berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Staffan lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Anna Carbell läser upp Valberedningens nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Staffan 
Björkdal till ordförande i MGK 2016. 
 
De nominerade kommer in och presenterar sig en och en 
samt svarar på frågor från sektionsmötet, där efter lämnar de 
lokalen och för de som blivit nominerade av valberedningen 
läser Valberedningen upp deras nominering.  

Mötesordförande Jakob Sandström lämnar diskussionen 
öppen. 

Anto gjorde inget under sitt år i Rustmästeriet. 

Emilia Gustafsson begär sluten votering.  

Sektionsmötet beslutar att: välja Andreas Johansson, 
Christoffer Hansson, Hannes Winblad, Jens Buss och Gustav 
Ljungquist till ledamöter i MGK 2016. 

 
Mötet adjungeras kl. 20:25 till kl. 20:40 i HA4  

 

Mötet återupptas kl. 20:45 i HA4 

§ 18.2.3. MISS 2016 

§ 18.2.3.1. Ordförande 
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Valberedningen nominerar: Anton Bergentz 
Övriga nomineringar: Inga 

§ 18.2.3.2. Kassör 

Valberedningen nominerar: Stina Wahlström 
Övriga nomineringar: Inga 

§ 18.2.3.3. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar:  
 (4/4 övriga ledamöter) 
 Adam Mallalieu 
 Jakob Nilsson 
 Mikael Blum 
 Sara Strand 
Övriga nomineringar: 
 Joar Husmark 
 Amanda Blennow 
 Jonna Bengtsson 

Nominerade till ledamot och kassör lämnar lokalen. 

Anton berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Anton lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Maja Skärby läser upp Valberedningens nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Anton Bergetz 
till ordförande i MISS 2016. 

Stina berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Stina lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Anna Carbell läser upp Valberedningens nominering.  
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Stina 
Wahlström till kassör i MISS 2016 
 
De nominerade kommer in och presenterar sig en och en 
samt svarar på frågor från sektionsmötet, där efter lämnar de 
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lokalen och för de som blivit nominerade av valberedningen 
läser Valberedningen upp deras nominering.  

Mötesordförande Jakob Sandström lämnar diskussionen 
öppen. 

Emilia Gustafsson begär sluten votering  

Sektionsmötet beslutar att: välja till Adam Mallalieu, 
Mikael Blum, Sara Strand och Amanda Blennow ledamöter i 
MISS 2016 

§ 18.2.4. MNollK 2016 

§ 18.2.4.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Johanna Sigvardsson 
Övriga nomineringar: Joel Schelander    

§ 18.2.4.2. Kassör 

Valberedningen nominerar: Joel Trollheden 
Övriga nomineringar: Anton Johannesson 

§ 18.2.4.3. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar:  
 (7/7 övriga ledamöter)  
 Tilde Bengtsson  
 Kasper Thörneby 
 Klara Holmgård 
 Moa Ekdal 
 Olle Lindhén 
 Sofia Falkendal 
 Erik Ingemarsson 
Övriga nomineringar:  
 Sara Thygesson 
 Vilma Andersson 
 Maria Blomquist 
 Elin Davidsson  
 Anna Lindan Olsson 
 Henrik Edman  
 Joel Schelander 



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2016-02-01 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
Jakob Sandström  Fabian Melvås  Caroline Olofsson  David Sveide 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

Nominerade till ledamot, kassör och Joel Schelander lämnar 
lokalen. 

Johanna berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Johanna lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Gabriell Hjält läser upp Valberedningens nominering.  

Joel Schelander berättar kort om sig själv och svarar på 
frågor.  

Joel Schelander lämnar lokalen och diskussionen lämnas 
öppen. 

Julia Persson Giolitti begär sluten votering. 

Sektionsmötet beslutar att: välja Johanna Sigvardsson till 
ordförande i MnollK 2016. 

Joel Trollheden berättar kort om sig själv och svarar på 
frågor.  

Joel Trollheden lämnar lokalen och diskussionen lämnas 
öppen.  

Victoria Johansson läser upp Valberedningens nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Joel Trollheden 
till kassör i MnollK 2016. 
 
De nominerade kommer in och presenterar sig en och en 
samt svarar på frågor från sektionsmötet, där efter lämnar de 
lokalen och för de som blivit nominerade av valberedningen 
läser Valberedningen upp deras nominering.  

Mötesordförande Jakob Sandström lämnar diskussionen 
öppen. 

Emilia Gustafsson begär sluten votering.  

Sektionsmötet beslutar att: välja Kasper Thörneby, Moa 
Ekdal, Olle Lindhén, Erik Ingemarsson, Anna Lindan 
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Olsson, Henrik Edman och Klara Holmgård till ledamöter i 
MnollK 2016. 

 
Mötet adjungeras kl. 00:43 till kl. 01:00 i HA4  

 

Mötet återupptas kl. 01:10 i HA4 
 

§ 18.2.5. M-Sex 2016 

§ 18.2.5.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Tobias Ekdal 
Övriga nomineringar: Inga 

§ 18.2.5.2. Kassör 

Valberedningen nominerar: Ellinor Widroth 
Övriga nomineringar: Inga  

§ 18.2.5.3. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar:  
 (6/6 övriga ledamöter)  
 Balder Hagert 
 Klara Lundström 
 Lars Mohlén 
 Matilda Renman 
 Melina Makris 
 Nora Kronvall 
Övriga nomineringar: 
 Olivia Eriksson  
 Nicole Tran Luu 
 Alex Andreasson 
 Linnea Lindberg 
 Johan Jenssen 

Nominerade till ledamot och kassör lämnar lokalen. 

Tobias berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Tobias lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  
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Victoria Johansson läser upp Valberedningens nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Tobias Ekdal 
till ordförande i M-Sex 2016. 

Ellinore berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Ellinore lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Malin Settergren läser upp Valberedningens nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Ellinore 
Widroth till kassör i M-Sex 2016. 
 
De nominerade kommer in och presenterar sig en och en 
samt svarar på frågor från sektionsmötet, där efter lämnar de 
lokalen och för de som blivit nominerade av valberedningen 
läser Valberedningen upp deras nominering.  

Mötesordförande Jakob Sandström lämnar diskussionen 
öppen. 

Herman Lundberg begär sluten votering.  

Sektionsmötet beslutar att: välja Balder Hagert, Klara 
Lundström, Lars Mohlén, Matilda Renman, Melina Makris 
och Nora Kronvall till ledamöter i M-Sex 2016 

 
Mötet adjungeras kl. 02:55 till kl. 03:05 i HA4.  
 

Mötet återupptas kl. 03:10 i HA4 

§ 18.2.6. Rustmästeriet 2016 

§ 18.2.6.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Love Eriksson 
Övriga nomineringar: Inga 

§ 18.2.6.2. Kassör 

Valberedningen nominerar: Filip Tagesson 
Övriga nomineringar: Inga 
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§ 18.2.6.3. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar:  
 (5/5 övriga ledamöter)  
 Carl Alvelid 
 Caroline Ansin 
 Elin Winberg 
 Rasmus Ryrberg 
 Sandra Säfvdal 
Övriga nomineringar: 
 Per Emanuelsson 
 Georg Hess 

Nominerade till ledamot och kassör lämnar lokalen. 

Love berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Love lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Alexander Malmberg läser upp Valberedningens 
nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Love Eriksson 
till ordförande i Rustmästeriet 2016. 

Filip berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Filip lämnar lokalen och diskussionen lämnas öppen.  

Malin Settergren läser upp Valberedningens nominering.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Filip Tagesson 
till kassör i Rustmästeriet 2016 
 
De nominerade kommer in och presenterar sig en och en 
samt svarar på frågor från sektionsmötet, där efter lämnar de 
lokalen och för de som blivit nominerade av valberedningen 
läser Valberedningen upp deras nominering.  

Mötesordförande Jakob Sandström lämnar diskussionen 
öppen. 

Andreas Bågfeldt begär sluten votering.  
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Sektionsmötet beslutar att: välja Caroline Ansin, Elin 
Winberg, Rasmus Ryrberg, Sandra Säfvdal och Georg Hess 
till ledamöter i Rustmästeriet 2016. 

§ 19 Övriga frågor  Inga övriga frågor  

§ 20 Under mötet bordlagda frågor   

§ 20.1 § 22 Tävling  
Sten Li presenterar priserna där tredjepris är en stor anka, 
andrapris är ett paraply och förstapris är ett minigolf för 
toaletten. 

§ 20.2 § 23 Kvartalets bus  
Sektionsmötet beslutar att: Viktor Holm utfört kvartalets 
bus ”Intendenten tutbusar med sektionsmötet". 

 

§ 21 Sång 
 

§ 22 Tävling 
   
  

§ 23 Kvartalets bus    

§ 24 Sektionsvisan  Punkten är struken ur föredragningslistan.   

§ 25 Mötets avslutande  Mötesordförande Jakob Sandström avslutar mötet 04:19. 
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!
Slutgiltig föredragningslista!till!Maskinteknologsektionens!första!ordinarie!vårmöte!
 
Plats:  HA4  
Tid: Del I:  Måndagen den 1 februari 2016 kl. 12:00 – 13:00 med fortsättning kl. 17:15 –  
  Behandlar §1 - §17 
 Del II: Tisdagen den 2 februari 2016 kl. 17:15 –  
  Behandlar §18 - §25 
 
§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Adjungeringar 
§ 3 Val av mötesordförande 
§ 4 Val av sekreterare 
§ 5 Val av justeringspersoner 
§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande 
§ 7 Fastställande av mötesordningen 
§ 8 Fastställande av föredragningslistan 
§ 9 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
§ 10 Meddelanden  

§ 10.1 Programmet informerar  
§ 10.2 Inspektor tillika studerandeombudsman informerar  
§ 10.3 Kårledningen informerar  
§ 10.4 M-Styret informerar  
§ 10.5 FuM informerar  
§ 10.6 Föreningar informerar 
§ 10.7 Övriga informerar 

§ 11 Information  
§ 11.1 Uppdatering kring Proposition 6: Nyckelskåp 
§ 11.2 Uppdatering kring Motion SM42015: Kortläsare 
§ 11.3 Ekonomisk rapport från Maskinteknologsektionens 150års jubileum.  

§ 12 Interpellationer 
§ 13 Propositioner 

§ 13.1 Proposition 7: MNollK 
§ 13.2 Proposition 8: Sektionsmötet 
§ 13.3 Proposition 9: Valberedningens inval 
§ 13.4 Proposition 10: Inaktuella styrdokument 

§ 14 Motioner 
§ 14.1 Motion 7: Fikaförening 
§ 14.2 Motion 8: Sektionssånger 
§ 14.3 Motion 9: MIL 
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§ 15 Verksamhetsberättelser 
§ 15.1 M-Ord 14/15 
§ 15.2 M-Spel 14/15 
§ 15.3  MUU 14/15 
§ 15.4  XP 11/12 

§ 16 Revisionsberättelser 
§ 16.1 MARM 13/14 
§ 16.2 MARM 14/15 
§ 16.3 MnollK 12 
§ 16.4  MnollK 13 
§ 16.5  MnollK 14 
§ 16.6  M-Styret 12/13 
§ 16.7  M-Styret 13/14 
§ 16.8  Rustmästeriet 14/15 
§ 16.9  XP 14/15 

§ 17 Ansvarsfrihet 
§ 17.1 MARM 13/14 
§ 17.2 MARM 14/15 
§ 17.3 MnollK 12 
§ 17.4  MnollK 13 
§ 17.5  MnollK 14 
§ 17.6  M-Ord 14/15 
§ 17.7  M-spel 14/15 
§ 17.8  M-Styret 12/13 
§ 17.9  M-Styret 13/14 
§ 17.10 MUU 14/15 
§ 17.11 Rustmästeriet 14/15 
§ 17.12 XP 11/12 
§ 17.13 XP 14/15  
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§ 18 Val  
§ 18.1 Medlemsföreningar 

18.1.1. Caster 2016 
18.1.1.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Håkan Richardsson 
  

18.1.2. XP-Styrelsen 2016 
18.1.2.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Emil Borglund Aspler 
18.1.2.2. Kassör 

Valberedningen nominerar: Christoffer Axelsson 
18.1.2.3. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar: Birk Forsström 
(7/7 övriga ledamöter)  John Borenius 
    Jonathan Persson 
    Mathias Nilsson 
    Richard Löfvenberg 
    Tobias Bredenberg 
    Tove Jensen 
 

§ 18.2 Sektionskommittéer 
18.2.1. M.A.K 2016 

18.2.1.1. Ordförande 
Valberedningen nominerar: Linus Nilsson 

18.2.1.2. Kassör 
Valberedningen nominerar: André Toresson 

18.2.1.3. Övriga ledamöter 
Valberedningen nominerar: Hanna Bramsvik 
(5/5 övriga ledamöter)  Hanna Winblad 
    Michelle Fransson 
    Oscar Brask 

      Tove Sohlman 
18.2.2. MGK 2016 

18.2.2.1. Ordförande 
Valberedningen nominerar: Staffan Björkdahl 

18.2.2.2. Övriga ledamöter 
Valberedningen nominerar: Andreas Johansson 
(5/5 övriga ledamöter)  Christoffer Hansson 
    Hannes Winblad 
    Jens Buss 
    Maria Börjesson 
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18.2.3. MISS 2016 
18.2.3.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Anton Bergentz 
18.2.3.2. Kassör 

Valberedningen nominerar: Stina Wahlström 
18.2.3.3. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar: Adam Mallalieu 
(4/4 övriga ledamöter)  Jakob Nilsson 
    Mikael Blum 
    Sara Strand 

18.2.4. MNollK 2016 
18.2.4.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Johanna Sigvardsson 
18.2.4.2. Kassör 

Valberedningen nominerar: Joel Trollheden 
18.2.4.3. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar: Tilde Bengtsson 
(7/7 övriga ledamöter)  Kasper Thörneby 
    Klara Holmgård 
    Moa Ekdal 
    Olle Lindhén 
    Sofia Falkendal 
    Erik Ingemarsson 

18.2.5. M-Sex 2016 
18.2.5.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Tobias Ekdal 
18.2.5.2. Kassör 

Valberedningen nominerar: Ellinor Widroth 
18.2.5.3. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar: Balder Hagert 
(6/6 övriga ledamöter)  Klara Lundström 
    Lars Mohlén 
    Matilda Renman 
    Melina Makris 
    Nora Kronvall     

18.2.6. Rustmästeriet 2016 
18.2.6.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Love Eriksson 
18.2.6.2. Kassör 

Valberedningen nominerar: Filip Tagesson 
18.2.6.3. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar: Carl Alvelid 
(5/5 övriga ledamöter)  Caroline Ansin 
    Elin Winberg 
    Rasmus Ryrberg 
    Sandra Säfvdal 
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§ 19 Övriga frågor 
§ 20 Under mötet bordlagda frågor 
§ 21 Josefin 
§ 22 Tävling 
§ 23 Kvartalets bus 
§ 24 Sektionsvisan 
§ 25 Mötets avslutande 
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Bilageförteckning 
 

1. Information – 150-årsjubiléet 

2. Information – Jubileumsdiagram  

3. Proposition 7 – Ansökningsmöjligheter till MnollK 

4. Proposition 8 – Sektionsmötet 

5. Proposition 9 – Valberedningens inval  

6. Proposition 10 – In aktuella styrdokument 

7. Motion 7 – Arbetsgrupp för framtida fikaförening 

8. Motionssvar 7 – Arbetsgrupp för framtida fikaförening 

9. Motion 8 – Ny Sektionsvisa 

10. Motionssvar 8 – Ny Sektionsmötesvisa 

11. Motion 9 – MIL som medlemsförening 

12. Motionssvar 9 – MIL 

13. Ändringsyrkande - Proposition 8 Sektionsmötet 

14. Ändringsyrkande – Motion 8: Ny Sektionsvisa 

15. Ändringsyrkande – Motionssvar 9: MIL 

16. Verksamhetsberättelse - MUU 14/15 

17. Revisionsberättelser – Rustmästeriet 14/15 

18. Reservation – Viktor Holm 

 



!

Information!

2016/01/30!

M/Styret!

!

!

!

Information!–!150/årsjubiléet!

!

I!dagsläget!har!nästan!allt!angående!Maskinteknologsektionens!150/årsjubileum!

sammanställts.!Det!enda!som!saknas!är!2!sponsintäkter!som!fortfarande!inte!har!betalats!in.!

M/Styret!är!väldigt!nöjda!med!utfallet,!som!i!allmänhet!har!legat!väldigt!bra!i!förhållande!till!

budgeten!som!lades!i!samband!med!jubiléet.!Just!nu!ligger!hela!jubiléet!!30$987,53kr,!men!

saknar!fortfarande!30!000kr!i!sponsring.!När!dessa!har!betalats!in!ger!det!hela!jubiléet!ett!

sammanfattat!resultat!på!/987,53kr!vilket!M/Styret!anser!vara!väldigt!lyckat!i!förhållande!till!

jubiléets!omfattning.!Detta!resultat!motsvarar!en!förlust!på!0,07%!av!omsättningen,!eller!en!

förlust!på!ungefär!1kr!per!person.!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Frågor!ställs!med!fördel!till!

!

!

_____________________!

Sten!Li!

Ekonomiansvarig!M/Styret!15/16!



0,00 kr

1 000,00 kr

2 000,00 kr

3 000,00 kr

4 000,00 kr

5 000,00 kr

6 000,00 kr

Lunch till funktionärer
Rekvisita föreningar

Förtäring
Backdrops

Engångsartiklar
Nam

nbrickor till funktionärer

D
agen



0,00 kr

2 000,00 kr

4 000,00 kr

6 000,00 kr

8 000,00 kr

10 000,00 kr

12 000,00 kr

Spons Volvo
Kören

Grillar
Kol och tändvätska

CS-jobbare
LoB/PA

Goodiebags
M

arschaller
Skyltar, m

aterial
PQ

Salutkanon

Invigningen



31 500,00 kr

32 000,00 kr

32 500,00 kr

33 000,00 kr

33 500,00 kr

34 000,00 kr

34 500,00 kr

35 000,00 kr

35 500,00 kr

36 000,00 kr

36 500,00 kr

1

Jubileum
sboken



0,00 kr

100 000,00 kr

200 000,00 kr

300 000,00 kr

400 000,00 kr

500 000,00 kr

600 000,00 kr

700 000,00 kr

800 000,00 kr

900 000,00 kr

1 000 000,00 kr

Banketten



0,00 kr

5 000,00 kr

10 000,00 kr

15 000,00 kr

20 000,00 kr

25 000,00 kr

30 000,00 kr

35 000,00 kr

40 000,00 kr

Lokalhyra
Vakter

DJ/Teknik
Garderobsavgift

Efterfesten

0,00 kr

500,00 kr

1 000,00 kr

1 500,00 kr

2 000,00 kr

2 500,00 kr

3 000,00 kr

3 500,00 kr

4 000,00 kr

4 500,00 kr

Depositionsavgift från Rustet
M

öteskostnader
Bankkostnader

Jubileum
söl

Ö
resavrundningar (lol)

Ö
vriga tryckkostnader

Ö
vrigt
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Proposition!7!–!Ansökningsmöjligheter!till!MNollK!

!

Bakgrund!

Då!det!tidigare!år!har!röstats!genom!att!mottagningen!med!TD!ska!vara!delad!till!2017,!vilket!

även!stödjs!av!TD.Styret,!så!behöver!det!ske!förändringar!i!stadga!och!reglemente!som!

reglerar!vilka!som!har!rätt!att!söka!till!MNollK.!

Yrkande!

Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!M.Styret!

att# ändra!i!reglemente!kapitel!11!”Sektionskommittéer”!

! från:&

Mottagningsko
mmittén!

11:2b! Mottagningskommittén har till uppgift att: 

•! planera och leda sektionens mottagning i enlighet med kårens och 
sektionens intentioner. 

•! Mottagningskommittén består av ordförande, kassör och fyra till 
sju övriga ledamöter. Även kårmedlem som är medlem i 
Teknologsektionen Teknisk Design är valbar till övrig ledamot.  

!

& till:&

Mottagningsko
mmittén!

11:2b! Mottagningskommittén har till uppgift att: 

•! planera och leda sektionens mottagning i enlighet med kårens och 
sektionens intentioner. 

•! Mottagningskommittén består av ordförande, kassör och fyra till 
sju övriga ledamöter.  

!

#

#

#

#

#
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att# ändra!i!stadga!kapitel!6!”Sektionsmötet”!

! från:&

Närvaro-, 
yttrande-, 
förslags- och 
rösträtt 

 

 

!

6:14! Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer sektionsmedlem, 
hedersmedlem, kårstyrelseledamöter, kårens inspektor, sektionens 
inspektor, sektionens revisorer, samt av mötet adjungerade icke-
medlemmar. 

Rösträtt kan endast tillkomma sektionsmedlemmar. 

•! Vid inval av mottagningskommitté äger även medlemmar av 
Teknisk Designs teknologsektion närvaro- och yttranderätt. 

!

& till:&

Närvaro-, 
yttrande-, 
förslags- och 
rösträtt 

 

 

!

6:14! Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer sektionsmedlem, 
hedersmedlem, kårstyrelseledamöter, kårens inspektor, sektionens 
inspektor, sektionens revisorer, samt av mötet adjungerade icke-
medlemmar. 

Rösträtt kan endast tillkomma sektionsmedlemmar. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

M.Styret!genom!
!
_____________________!
Andreas!Bågfeldt!
Vice!ordförande!M.Styret!15/16!
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Proposition!8!–!Sektionsmötet!
!
Bakgrund!
Sektionens!styrdokument!skall!vara!utformade!så!att!sektionens!stadga!är!ett!övergripande!
och!generellt!styrdokument!med!reglementet!som!ett!sakspecifikt!komplement.!En!bra!
analogi!är!mellan!dessa!och!Sveriges!grundlagar!och!lagar.!Med!detta!i!åtanke!bör!stadgan!
ändras!med!ändamålet!att!behandla!maskinsektionens!generella!uppbyggnad!samt!dess!
övergripande!strukturella!bestämmelser.!

Då!det!i!dagsläget!förtecknas!i!stadgan!vilka!poster!i!specifika!engagemang(kommittéer,!
föreningar!osv.)!på!sektionen!som!ska!väljas!in!vid!sektionsmöten,!gör!det!att!förändringar!
och!uppstarter!av!nya!engagemang!på!sektionen!försvåras.!Därför!föreslås!att!man!istället!
förtecknar!i!stadgan!att!inval!till!förtroendeposter!sker!på!specifikt!sektionsmöte!och!att!de!
gällande!kommittéer!istället!förtecknas!i!reglementet.!I!klarspråk!innebär!detta!att!stadgan!
ska!säga!att!förtroendeposter!väljs!in!på!ett!möte!och!reglementet!ska!säga!vilka!
engagemang!detta!gäller.!

Eftersom!en!stadgeändring!kräver!att!den!röstas!igenom!på!två!efter!varandra!följande!
sektionsmöten!har!delas!propositionen!upp!i!två!delar,!del!1!rör!stadgeändringar!och!del!2!
rör!reglementesändringar.!!

!
Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!sektionsstyrelsen!
!
att!! ändra!i!stadga!kapitel!6!”Sektionsmötet”!!
!
! från:&

Vårmöte 1 6:5 Det åligger sektionsmötet att: 

•! välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o! MnollK 

o! M.A.K. 

o! MISS 

o! XP 

o! M-sex 
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& &

till:&

o! Rustmästeriet  

•! välja ordförande samt övriga ledamöter i årets: 
o! MGK 

•! välja förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets: 
o! XP 

•! välja förtroendeposter i årets: 
o! Caster 

•! vartannat år1 välja sektionens inspektor 

Vårmöte 2 6:6 Det åligger sektionsmötet att: 

•! inför nästkommande verksamhetsår välja: 

o! sektionsordförande, vice sektionsordförande och 
sektionens kassör  

o! övriga ledamöter i sektionsstyrelsen, vilka är 
förtecknade i reglementet. Dessa skall väljas in 
enskilt till respektive post.  

o! Ordförande i utskotten  

o! kassör i MARM 

o! sektionsrevisorer 

o! ordförande, kassör samt övriga ledamöter i 
sektionens komittéer för vilka inte annat valtillfälle 
stadgas. 

o! Chefredaktör, fotografansvarig och övriga 
ledamöter i M-ord 

o! övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i 
reglementet. 

Vårmöte 1 6:5 Det åligger sektionsmötet att: 

•! inför nästkommande verksamhetsår välja: 

o! förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets 
sektionskommittéer. 

o! förtroendeposter samt övriga ledamöter i styrelsen 
för årets medlemsföreningar.  
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!
att! ändra!i!stadga!kapitel!11!”Sektionskommittéer”!!

&
från:&

Ekonomi 11:5 Respektive ordförande och kassör i sektionskommitté tecknar 
kommitténs firma gemensamt med en. 

Sektionskommittéernas verksamhet och ekonomi granskas av 
sektionens revisorer. 

! !
till:&

Ekonomi 11:5 Respektive förtroendeposter i sektionskommitté tecknar 
kommitténs firma gemensamt med en. 

Sektionskommittéernas verksamhet och ekonomi granskas av 
sektionens revisorer. 

!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Normalt sker detta ojämna årtal. 

•! vartannat år1 välja sektionens inspektor 

Vårmöte 2 6:6 Det åligger sektionsmötet att: 

•! inför nästkommande verksamhetsår välja: 

o! sektionsordförande, vice sektionsordförande och 
sektionens kassör  

o! övriga ledamöter i sektionsstyrelsen, vilka är 
förtecknade i reglementet. Dessa skall väljas in 
enskilt till respektive post.  

o! förtroendeposter i utskotten 

o! sektionsrevisorer 

o! förtroendeposter samt övriga ledamöter i 
sektionskommittéer för vilka inte annat valtillfälle 
stadgas. 

o! Chefredaktör, fotografansvarig och övriga 
ledamöter i M-ord 

o! övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i 
reglementet. 
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!
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!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
M.Styret!genom!
!
____________________!
Fabian!Melvås!
Kommunikationsansvarig!M.Styret!15/16!
!
!
_____________________!
Viktor!Holm!
Intendent!M.Styret!15/16!
! !
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Del!2!
!
Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!sektionsstyrelsen!
!
att!! ändra!i!Reglementet!kapitel!10!”Sektionens!Utskott”!!
!

! från:&

Utbildnings- 

utskottet  

10:2a Utbildningsutskottet har till uppgift att: 

•! tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som berör studier 
och undervisning. 

Utbildningsutskottet åligger att: 

•! inom sektionen övervaka tillståndet och utvecklingen 
beträffande studiefrågor och utbildningskvalitet. 

•! hålla god kontakt med sektionens medlemmar. 

•! årligen dela ut sektionens pedagogiska pris. 

Utbildningsutskottet består av ordförande och övriga medlemmar.  

Arbetsmarknads- 

utskottet  

10:2b Arbetsmarknadsutskottet har till uppgift att: 

•! tillvarata medlemmarnas intresse i praktik- och 
arbetsmarknadsfrågor. 

Arbetsmarknadsutskottet åligger att: 

•! handha och samordna sektionens arbetsmarknadsaktiviteter. 

•! underhålla och skapa nya samarbetsavtal som gynnar 
medlemmarna. 

Utskottet består av ordförande, kassör och övriga medlemmar. 

! !
!

till:&

Utbildnings- 

utskottet  

10:2a Utbildningsutskottet har till uppgift att: 

•! tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som berör studier 
och undervisning. 

Utbildningsutskottet åligger att: 
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•! inom sektionen övervaka tillståndet och utvecklingen 
beträffande studiefrågor och utbildningskvalitet. 

•! hålla god kontakt med sektionens medlemmar. 

•! årligen dela ut sektionens pedagogiska pris. 

Utbildningsutskottet består av förtroendeposten ordförande, samt 
övriga medlemmar.  

Arbetsmarknads- 

utskottet  

10:2b Arbetsmarknadsutskottet har till uppgift att: 

•! tillvarata medlemmarnas intresse i praktik- och 
arbetsmarknadsfrågor. 

Arbetsmarknadsutskottet åligger att: 

•! handha och samordna sektionens arbetsmarknadsaktiviteter. 

•! underhålla och skapa nya samarbetsavtal som gynnar 
medlemmarna. 

Utskottet består av förtroendeposterna ordförande och kassör, samt 
övriga medlemmar. 

!
!
att!! ändra!i!Reglementet!kapitel!11!”Sektionskommittéer”!!
!

! från:&

Asterix-
kommittén 

 

 

 

 

11:2a Asterixkommittén har till uppgift att: 

•! främja medlemmarnas vördnad och intresse för Asterix. 

Asterixkommittén åligger att: 

•! ordna arrangemang för gemene maskinteknolog. 

•! tillse att ovan nämnda arrangemang ordnas i en anda 
som ökar kontakten över årskursgränserna och bidrar 
till god sammanhållning på sektionen. 

Asterixkommittén består av ordförande, kassör och upp till fem 
övriga ledamöter. 

Mottagningskom
mittén 

11:2b Mottagningskommittén har till uppgift att: 

•! planera och leda sektionens mottagning i enlighet med 
kårens och sektionens intentioner. 

Mottagningskommittén består av ordförande, kassör och fyra 
till sju övriga ledamöter. Även kårmedlem som är medlem i 
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Teknologsektionen Teknisk Design är valbar till övrig ledamot.  

Sexmästeriet 11:2c Sexmästeriet har till uppgift att: 

•! driva festlighetsverksamhet för sektionens medlemmar. 

Sexmästeriet åligger att: 

•! anordna Maskinteknologsektionens årliga vårbal. 

Sexmästeriet består av sexmästare, kassör och max sex övriga 
sexmästerister. 

Rustmästeriet 11:2d Rustmästeriet har till uppgift att: 

•! verka för skötsel och förvaltning av sektionens lokaler 
och egendom. 

•! driva pubverksamhet för sektionens medlemmar. 

Rustmästeriet åligger att: 

•! driva pubverksamhet med så stor uppslutning som 
möjligt och verka för att få en gemytlig atmosfär med 
möjlighet till förnöjelse.  

Rustmästeriet består av rustmästare, kassör, intendent, 
windschef och en till tre övriga rustare.  

Det åligger Rustmästaren att: 

•! bland sina rustare utse minst en intendent och en 
windschef som skall godkännas av sektionsstyrelsen. 

Idrottssällskapet 11:2e Idrottssällskapet har till uppgift att: 

•! främja medlemmarnas hälsa och fysik. 

Idrottssällskapet åligger att: 

•! ordna minst ett större idrottsarrangemang per läsperiod. 

Idrottssällskapet består av ordförande, kassör och upp till fyra 
övriga medlemmar. 

Griskommittén 11:2f Griskommittén har till uppgift att: 

•! anordna Maskinteknologsektionens årliga grisfest. 

Griskommittén består av ordförande och upp till 5 övriga 
ledamöter. 

Griskommitténs ekonomi sköts av sektionsstyrelsens kassör. 

&
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till:&

Asterix-
kommittén 

 

 

 

 

 

 

 

11:2a Asterixkommittén har till uppgift att: 

•! främja medlemmarnas vördnad och intresse för Asterix. 

Asterixkommittén åligger att: 

•! ordna arrangemang för gemene maskinteknolog. 

•! tillse att ovan nämnda arrangemang ordnas i en anda 
som ökar kontakten över årskursgränserna och bidrar 
till god sammanhållning på sektionen. 

Asterixkommittén består av förtroendeposterna ordförande 
och kassör, samt upp till fem övriga ledamöter. 

Mottagningskom
mittén 

11:2b Mottagningskommittén har till uppgift att: 

•! planera och leda sektionens mottagning i enlighet med 
kårens och sektionens intentioner. 
 

Mottagningskommittén består av förtroendeposterna 
ordförande och kassör, samt fyra till sju övriga ledamöter. Även 
kårmedlem som är medlem i Teknologsektionen Teknisk 
Design är valbar till övrig ledamot.  

Sexmästeriet 11:2c Sexmästeriet har till uppgift att: 

•! driva festlighetsverksamhet för sektionens medlemmar. 
Sexmästeriet åligger att: 

•! anordna Maskinteknologsektionens årliga vårbal. 
 

Sexmästeriet består av förtroendeposterna sexmästare och 
kassör, samt upp till sex övriga sexmästerister. 

Rustmästeriet 11:2d Rustmästeriet har till uppgift att: 

•! verka för skötsel och förvaltning av sektionens lokaler 
och egendom. 

•! driva pubverksamhet för sektionens medlemmar. 

Rustmästeriet åligger att: 

•! driva pubverksamhet med så stor uppslutning som 
möjligt och verka för att få en gemytlig atmosfär med 
möjlighet till förnöjelse.  

Rustmästeriet består av förtroendeposterna rustmästare och 
kassör, posterna intendent och windschef, samt en till tre övriga 
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Det åligger Rustmästaren att: 

•! bland sina rustare utse minst en intendent och en 
windschef som skall godkännas av sektionsstyrelsen. 

Idrottssällskapet 11:2e Idrottssällskapet har till uppgift att: 

•! främja medlemmarnas hälsa och fysik. 

Idrottssällskapet åligger att: 

•! ordna minst ett större idrottsarrangemang per läsperiod. 

Idrottssällskapet består av förtroendeposten ordförande och 
kassör, samt upp till fyra övriga medlemmar. 

Griskommittén 11:2f Griskommittén har till uppgift att: 

•! anordna Maskinteknologsektionens årliga grisfest. 

Griskommittén består av förtroendeposterna ordförande, samt 
upp till 5 övriga ledamöter. 

Griskommitténs ekonomi sköts av sektionsstyrelsens kassör. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
M.Styret!genom!
!
____________________!
Fabian!Melvås!
Kommunikationsansvarig!M.Styret!15/16!
!
!
_____________________!
Viktor!Holm!
Intendent!M.Styret!15/16!
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Proposition 9 – Valberedningens inval 

 

Bakgrund 
Under verksamhetsåret 2014/2015 röstades det av sektionsmötet igenom att inval till 
samtliga sektionskommittéer och medlemsföreningar ska ske på Vårmöte 1. Detta 
resulterade i över hundra sökande vilket ses som väldigt positivt. Dock ger det flyttade 
invalet att valberedningen får alldeles för kort tid på sig att hinna komma samman som 
grupp och lägga fram en struktur och tidsplan för intervjuprocessen.  

I dagsläget väljs ordförande i valberedningen på Höstmöte 1 och resterande ledamöter på 
Höstmöte 2 vilket gör att 8/9 av valberedningen inte är tillsatta då aspningsperioden börjar. 
Vidare leder detta till att man inte har möjlighet att utveckla valberedningens verksamhet 
med att till exempel deltaga vid aspningstillfällen för att få se aspiranterna i en naturlig miljö.  

En annan aspekt är att eftersom valberedningens ordförande i dagsläget nominerar de 
övriga ledamöterna så finns en större risk för att denne skulle kunna välja ”sina vänner” 
vilket i så fall skulle göra valberedningen mindre oberoende.  

För att säkerställa antalet och en bra sammansättning i valberedningen anses det lämpligt 
att M-Styret får till uppgift att intervjua och nominera hela valberedningen och inte bara 
dess ordförande.  

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar M-Styret 

att ändra i stadga kapitel 6 ”Sektionsmötet” 

 från: 

Höstmöte 1 6:3 Det åligger sektionsmötet att:  

x fastställa sektionens budget. 

x fastställa sektionens verksamhetsplan. 

x inför nästkommande verksamhetsår välja:  
o Ordförande i valberedningen 
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 till: 

 

att ändra i stadga kapitel 7 ”Valberedningen” 

från: 

Uppgifter 7:1 Valberedningen skall bereda samtliga val till sektionens förtroendeposter 
som förrättas av sektionsmötet. Detta gäller ej valberedningens 
ordförande. 

Sammansättning 7:2 Valberedningen skall bestå av en ordförande samt högst åtta övriga 
ledamöter tillhörande sektionen. 

Sektionens nästkommande valberedningsordförande väljs av 
sektionsmötet. Valet skall beredas av sektionsstyrelsen. Valberedningens 
ordförande är ansvarig för rekrytering av övriga medlemmar. 

 

 till: 

Uppgifter 7:1 Valberedningen skall bereda samtliga val till sektionens förtroendeposter 
som förrättas av sektionsmötet. Detta gäller ej nästkommande 
valberedningen. 

Höstmöte 2 6:4 Det åligger sektionsmötet att: 

x välja ledamöter till valberedningen. 

x välja två ordinarie ledamöter till Maskins programråd. 

x behandla samtliga års- och revisionsberättelser samt 
ansvarsfrihet för föregående års förtroendevalda. 

Höstmöte 1 6:3 Det åligger sektionsmötet att:  

x fastställa sektionens budget. 

x fastställa sektionens verksamhetsplan. 

x välja årets Valberedning 

Höstmöte 2 6:4 Det åligger sektionsmötet att: 

x välja två ordinarie ledamöter till Maskins programråd. 

x behandla samtliga års- och revisionsberättelser samt ansvarsfrihet 
för föregående års förtroendevalda. 
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Sammansättning 7:2 Valberedningen skall bestå av en ordförande samt högst åtta övriga 
ledamöter tillhörande sektionen. 

Sektionens nästkommande valberedning väljs av sektionsmötet. Valet 
skall beredas av sektionsstyrelsen. 

 

att ändra i stadga kapitel 9 ”Sektionsstyrelsen” 

 från: 

Åligganden 9:3 Det åligger sektionsstyrelsen att: 

x inför sektionsmötet ansvara för sektionens verksamhet. 

x inför sektionsmötet ansvara för den ekonomiska skötseln 
av sektionens tillgångar. 

x ansvara för den löpande verksamheten på sektionen. 

x ta beslut som rör den löpande verksamheten som inte 
innebär en  betydande förändring för sektionens 
medlemmar. Vid sådant beslut skall sektionsstyrelsen 
rådfråga ordföranderådet. 

x välja ledamöter i sektionens utskott, samt förtroendevalda i 
de organ till vilka sektionsmötet ej utser dessa. 

x fastställa instruktioner för sektionskommittéer, 
medlemsföreningar samt övriga förtroendevalda som 
ansvarar inför sektionsstyrelsen.  

x bereda val av valberedningens ordförande. 

 

 till: 

Åligganden 9:3 Det åligger sektionsstyrelsen att: 

x inför sektionsmötet ansvara för sektionens verksamhet. 

x inför sektionsmötet ansvara för den ekonomiska skötseln 
av sektionens tillgångar. 

x ansvara för den löpande verksamheten på sektionen. 

x ta beslut som rör den löpande verksamheten som inte 
innebär en  betydande förändring för sektionens 
medlemmar. Vid sådant beslut skall sektionsstyrelsen 
rådfråga ordföranderådet. 

x välja ledamöter i sektionens utskott, samt förtroendevalda i 
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de organ till vilka sektionsmötet ej utser dessa. 

x fastställa instruktioner för sektionskommittéer, 
medlemsföreningar samt övriga förtroendevalda som 
ansvarar inför sektionsstyrelsen.  

x bereda val av valberedningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-Styret genom 

 

_____________________ 

Emilia Gustafsson 
Ordförande M-Styret 15/16 



!
Proposition!
2016.01.30!

M.Styret!
!

!

!

Proposition!10!–!Inaktuella!styrdokument!

Del$1$

Bakgrund!
Enligt!Maskinteknologsektionens!reglemente!impliceras!det!att!det!är!sektionsmötet!som!
fastställer!medlemsavgiften!till!sektionen.!Detta!stämmer!inte!längre,!då!medlemsavgiften!
numera!fastställs!på!fullmäktigemöten. 

!
Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!M.Styret!
att$$ ändra!i!reglemente!kapitel!2!”Medlemmar”!
! från:&

Skyldigheter 2:1 Medlem är skyldig att betala av sektionsmöte fastställd medlemsavgift till 
sektionen. 

Medlem som går första årskursen på programmet Maskinteknik skall 
städa sektionslokalen. 

&

! till:&

Skyldigheter 2:1 Medlem är skyldig att betala av fullmäktigemöte fastställd 
medlemsavgift till sektionen. 

Medlem som går första årskursen på programmet Maskinteknik skall 
städa sektionslokalen. 

!

!

!

!

!

M.Styret!genom!
!
_____________________!
Sten!Li!
Ekonomiansvarig!M.Styret!15/16!



!
Proposition!
2016.01.30!

M.Styret!
!

!
!

Del$2$

Bakgrund!
Sektionmedlemmarnas!skyldigheter,!som!förtecknas!i!paragraf!2:3!i!
Maskinteknologsektionens!stadga,!har!inte!uppdaterats!sedan!högskolan!satte!stopp!för!att!
en!sektion!skall!kunna!neka!master.!och/eller!civilingenjörsexamen!till!en!student!på!grund!
av!att!skyldigheter!mot!sektion!ej!fullgjorts.!

!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!M.Styret!
att$$ ändra!i!stadga!kapitel!2!”Medlemmar”!
! från:&

Skyldigheter 2:3 Medlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar och reglementen, 
av sektionsmötet eller sektionsstyrelsen fattade beslut, policydokument 
och övriga föreskrifter.  

För att erhålla master- och/eller civilingenjörsexamen måste alla 
skyldigheter mot sektionen fullgjorts. 

& till:&

Skyldigheter 2:3 Medlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar och reglementen, 
av sektionsmötet eller sektionsstyrelsen fattade breglemeneslut, 
policydokument och övriga föreskrifter.  

&
&
&
&
&
&
&
&
&
!
!
M.Styret!genom!
!
_____________________!
Sten!Li!
Ekonomiansvarig!M.Styret!15/16!



 
Motion 

2015-11-25 
Jenny Andersson 

!
!

 

!

Motion!7!(!Arbetsgrupp!för!framtida!fikaförening!

!

Bakgrund!
På!maskinteknologsektionen!finns!det!inte!en!fikaförening.!Motionären!har!intresse!för!att!
baka!och!då!hon!hörde!att!det!finns!liknande!föreningar!på!andra!sektioner!väcktes!idén!om!
att!en!fikaförening!behövs!även!på!maskinteknologsektionen.!Därför!föreslår!motionären!att!
en!arbetsgrupp!för!att!starta!en!sådan!förening/kommitté!tillsätts.!När!föreningen!fått!
struktur!och!specifika!uppgifter,!och!intresset!och!engagemanget!är!bekräftat!kan!
arbetsgruppen!övergå!till!en!förening/kommitté.!

Meningen!är!att!arbetsgruppen!ska!anordna!baktillfällen!då!alla!intresserade!får!hjälpa!till!
att!baka.!Dagen!efter!säljs!kakorna!och!även!kaffe!för!5!kr!i!Winden!vid!tretiden.!Därutöver!
är!meningen!att!arbetsgruppen!ska!hjälpa!andra!föreningar!på!till!exempel!sittningar,!M(ords!
release(fika,!MUUs!pluggfrukost,!m.m.!

En!fikaförening!hade!tillfört!gemenskap!till!sektionen,!både!för!arbetsgruppen,!de!som!deltar!
på!baktillfällena!och!för!de!som!köper!fika.!Intresse!verkar!också!finnas!för!de!nämnda!
tillfällena.!Meningen!är!att!baktillfällena!ska!vara!flexibla,!och!alltså!anpassas!efter!intresse!
och!läsperioden.!

!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!motionären!

att# M%styret#startar#en#arbetsgrupp#för#en#framtida#fikaförening!

!

Motionären!

!

_____________________! ! ! !

Jenny!Andersson!



!

Motionssvar!

2016/01/30!

M/Styret!

!

!

!

Motionssvar!7!–!Arbetsgrupp!för!framtida!fikaförening!

!

Bakgrund!

M/Styret!anser!att!motionen!är!bra!skriven!och!välmotiverad.!M/Styret!ser!positivt!på!ett!

vidgat!utbud!av!engagemang!på!sektionen!och!tror!att!det!här!hade!varit!ett!engagemang!

som!hade!uppskattats!av!sektionens!medlemmar. 

!

Yrkande!

Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!M/Styret!

att## godkänna!motionen!Arbetsgrupp*för*framtida*fikaförening!i!sin!helhet.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

M/Styret!genom!

!

_____________________!

Oscar!Holke!

Utbildningsansvarig!M/Styret!15/16!



 
Motion 

2015-01-26 
!
!

Motion!8!–!Ny!sektionsvisa!
!
Bakgrund!
Maskinteknologsektionen!har!en!sektionsvisa!för!att!stärka!gemenskapen!mellan!sektionens!
teknologer!och!höja!maskinandan.!Dagens!sektionsvisa!”Josefin”!anses!av!många!på!
sektionen!som!olämplig!och!förlegad.!Den!är!dessutom!inte!inbjudande!för!alla,!och!därför!
inte!passande!i!varken!dagens!samhälle!eller!för!maskinteknikprogrammet.!En!ny!
sektionsvisa!med!större!anknytning!till!maskinteknik!skulle!skapa!en!bättre!gemenskap!och!
inbjuda!samtliga!på!sektionen!till!att!sjunga!med.!Därför!önskar!motionärerna!att!Elias!
Sonnsjö!Lönegren!med!egenkomponerad!projektgrupp!tar!fram!ett!förslag!på!en!ny!
sektionsvisa!till!sektionsmöte!4!läsåret!15/16,!samt!att!”Josefin”!i!reglementet!kapitel!9.3!
byts!ut!mot!maskinteknologsektionens!sektionsmötesvisa!tills!nytt!namn!är!bestämt.!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!motionärerna!

!
att# ändra!i!Reglementet!kapitel!9.3!!
!
! från:&
Åligganden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:3 Sektionsstyrelsens ordförande åligger att: 

• leda, fördela och samordna sektionsstyrelsens arbete. 

• vid sektionsmöte sjunga Josefin. 

Sektionsstyrelsens ordförande har full insyn i sektionens alla organ och äger 
rätt att deltaga i deras möten med yttrande och förslagsrätt. 

Sektionsstyrelsens vice ordförande åligger att: 

• vid ordförandens förfall träda in i dennes ställe. 

• vara ansvarig för sektionens interna kontakter. 

• vara festansvarig vid sektionen. 

Sektionsstyrelsen kassör åligger att: 

• fortlöpande sköta sektionens räkenskaper och bokföring. 

Sektionsstyrelsens utbildningsansvarig åligger att: 

• ansvara för och leda det strategiska arbetet inom utbildningsfrågor. 

• sammanträda med utbildningsutskottets ordförande.  
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Sektionsstyrelsens näringslivsansvarig åligger att: 

• ansvara för och leda det strategiska arbetet inom 
arbetsmarknadsfrågor. 

• sammanträda med arbetsmarknadsutskottets ordförande.   

Sektionsstyrelsens kommunikationsansvarig åligger att: 

• ansvara för underhåll och uppdatering av sektionens hemsida. 

• ansvara för kommunikation med sektionens medlemmar. 

Sektionsstyrelsens Intendent åligger att: 

• ansvara för att sektionsbilen Bruno är i brukbart skick, dess 
uthyrning och dess ekonomi. 

• ansvara för den långsiktiga utvecklingen av sektionens materiella 
tillgångar, såsom Bruno och Winden. 

Sektionsstyrelsen åligger att: 

• verka för sammanhållningen mellan sektionsmedlemmarna och ta 
tillvara deras gemensamma intressen. 

• planera sektionens framtida inriktning och verksamhet. 

• representera sektionen och föra dess talan. 

• aktivt deltaga i kårens utskott. 

• övervaka arbetet i utskott och kommittéer. 

• handha sektionens stadgar, reglementen och instruktioner, vaka över 
deras efterlevnad och tillse att de är aktuella. 

• tillse att vid beslutande styrelsemöte protokoll upprättas och justeras 
inom 7 dagar. 

• lämna ett budgetförslag till första ordinarie höstmöte. 

• fastställa sektionskommittéers budget för nästkommande 
verksamhetsår. 

!

! till:&
Åligganden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:3 Sektionsstyrelsens ordförande åligger att: 

• leda, fördela och samordna sektionsstyrelsens arbete. 

• vid sektionsmöte sjunga Maskinteknologsektionens 
sektionsmötesvisa. 

Sektionsstyrelsens ordförande har full insyn i sektionens alla organ och äger 
rätt att deltaga i deras möten med yttrande och förslagsrätt. 

Sektionsstyrelsens vice ordförande åligger att: 
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• vid ordförandens förfall träda in i dennes ställe. 

• vara ansvarig för sektionens interna kontakter. 

• vara festansvarig vid sektionen. 

Sektionsstyrelsen kassör åligger att: 

• fortlöpande sköta sektionens räkenskaper och bokföring. 

Sektionsstyrelsens utbildningsansvarig åligger att: 

• ansvara för och leda det strategiska arbetet inom utbildningsfrågor. 

• sammanträda med utbildningsutskottets ordförande.  

Sektionsstyrelsens näringslivsansvarig åligger att: 

• ansvara för och leda det strategiska arbetet inom 
arbetsmarknadsfrågor. 

• sammanträda med arbetsmarknadsutskottets ordförande.   

Sektionsstyrelsens kommunikationsansvarig åligger att: 

• ansvara för underhåll och uppdatering av sektionens hemsida. 

• ansvara för kommunikation med sektionens medlemmar. 

Sektionsstyrelsens Intendent åligger att: 

• ansvara för att sektionsbilen Bruno är i brukbart skick, dess 
uthyrning och dess ekonomi. 

• ansvara för den långsiktiga utvecklingen av sektionens materiella 
tillgångar, såsom Bruno och Winden. 

Sektionsstyrelsen åligger att: 

• verka för sammanhållningen mellan sektionsmedlemmarna och ta 
tillvara deras gemensamma intressen. 

• planera sektionens framtida inriktning och verksamhet. 

• representera sektionen och föra dess talan. 

• aktivt deltaga i kårens utskott. 

• övervaka arbetet i utskott och kommittéer. 

• handha sektionens stadgar, reglementen och instruktioner, vaka över 
deras efterlevnad och tillse att de är aktuella. 

• tillse att vid beslutande styrelsemöte protokoll upprättas och justeras 
inom 7 dagar. 

• lämna ett budgetförslag till första ordinarie höstmöte. 

• fastställa sektionskommittéers budget för nästkommande 
verksamhetsår. 



 
Motion 

2015-01-26 
!
!

&

!

att# att!bifalla!motionen!i!sin!helhet!och!starta!en!projektgrupp!ledd!av!Elias!
Sonnsjö!Lönegren!för!att!skapa!en!ny!sektionsvisa!till!maskinteknologsektionen.&&

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Motionärerna!

! !

_____________________&

Gabriella!Hjält!M5!
Anna!Carbell!M3!
Maja!Skärby!M3!
Victoria!Johansson!M3!
Helena!Gadelli!M3!
Malin!Settegren!M3!
Rania!Karat!M5!
Sandra!Skogum!M5!
Lina!Frödell!M4!
Sara!Frisk!M5!
Louise!Axelsson!M5!
Emma!Nilsson!Lysén!M3!
Juliette!Utbult!M5!
Anna!Dean!M5!



!
Motionssvar!
2016/01/30!

M/Styret!
!

!

!

Motionssvar!8!–!Ny!Sektionsmötesvisa!
!

Bakgrund!
I!dagsläget!finns!de!två!sångerna!”Sektionsvisan”!och!”Josefin”!med!i!slutet!av!alla!
sektionsmöten.!M/Styret!håller!med!om!att!sången!Josefin!är!aningen!förlegad!eftersom!det!
behandlar!ett!ämnen!som!var!aktuellt!i!Sverige!på!1910/talet,!däremot!ställer!sig!M/Styret!
frågan!om!man!bör!ta!hänsyn!till!att!det!är!en!av!de!äldsta!traditionerna!på!sektionen!och!
som!bevittnades!under!150års!jubileet!vara!ganska!omtyckt.!!

Att!byta!ut!dagens!befintliga!sång!Josefin!mot!något!som!man!inte!vet!hur!det!låter!blir!en!
aning!som!att!köpa!grisen!i!säcken.!Motionärerna!aviserar!att!man!vill!ändra!samma!paragraf!
i!reglementet!snart!igen!vilket!M/Styret!anser!vara!aningen!förhastat!då!detta!är!sektionens!
styrdokument.!M/Styret!hade!hellre!sett!att!ett!alternativ!fanns!på!plats,!man!kan!då!ställa!
dessa!två!eller!flera!sånger!mot!varandra!för!att!kunna!ta!ett!bra!och!begrundat!beslut.!!!

M/Styret!anser!att!detta!är!ett!väldigt!viktigt!och!aktuellt!ämne!att!diskutera!och!ställer!sig!
frågan!om!man!i!så!fall!också!bör!ta!ställning!till!om!Sektionsvisan,!som!likväl!den!är!skriven!
ur!ett!manligt!genusperspektiv!ska!få!leva!vidare.!!

Vidare!tror!M/Syret!att!om!det!är!sektionsmötets!mening!att!ta!bort!sången!Josefin!så!bör!
man!också!se!över!hela!den!kultur!som!finns!på!sektionen!och!ta!bort!det!som!anses!mer!
olämpligt!än!sången!Josefin!och!att!detta!beslut!då!fungerar!som!riktlinje!i!sammanhanget.!
Därför!bör!man!fråga!sig!om!lämpligheten!att!under!mottagningen,!sittningar!och!andra!
sektionssammanhang!tillåta!exempelvis!Rustmästeriet,!MAK!och!M/Sex!att!sjunga!”sina”!
sånger.!
!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!M/Styret!

!
att## avslå!motionen!i!sin!helhet!
!
M/Styret!genom!
!
!
_____________________!
Emilia!Gustafsson!
Ordförande!M/Styret!15/16!



!
Motion!

2016+01+28!
Arbetsgrupp!MIL!

!
!
!

!

Motion!9!+!MIL!som!medlemsförening!

!
Bakgrund!
I!ett!försök!att!förena!löparintresserade!maskinteknologer!samt!engagera!nya!skapades!
arbetsgruppen!MIL!–!Maskinteknologsektionens!Ihärdiga!Löpare,!i!mars!2015.!Målet!var!
utöver!själva!löpningen!och!gemenskapen!också!att!hitta!former!att!engagera!
sektionsmedlemmar,!på!mer!moderata!nivåer!än!vad!som!idag!existerar.!!

Löpning!är!en!mycket!enkel!idrott!att!utöva!och!är!en!vida!utbredd!träningsform.!Därför!
känns!det!självklart!att!en!av!Sveriges!största!sektioner!ska!ha!en!löparförening.!Sektionens!!
idrottsförening,!MISS,!lägger!fokus!på!andra!typer!av!idrott!och!tycker!sig!ej!heller!ha!
möjlighet!att!inkludera!även!löpning!under!sin!regi.!Därav!anser!nedanstående!att!det!på!
sektionen!finns!plats!för,!och!skall!finnas!en!fristående!löparförening.!Löpning!skapar!väldigt!
mycket!gemenskap!och!passar!sig!mycket!bra!i!klubbliknande!former,!något!som!ytterligare!
förstärker!fördelarna!med!en!separat!löparinriktad!förening.!

I!dagsläget!består!arbetsgruppen!av!fem!medlemmar,!ett!antal!som!uppfattats!som!lagom.!
Under!arbetets!gång!har!det!visat!sig!att!det!saknas!några!större!behov!av!ansvarsposter,!
men!att!behovet!av!att!hålla!och!planera!pass!varit!desto!större.!

Arbetsgruppen!har!haft!ett!stort!fokus!på!Göteborgsvarvet,!något!som!visat!sig!vara!
uppskattat.!Deltagarnivåerna!har!pendlat!ganska!mycket,!men!i!takt!med!att!löpningen!blir!
en!mer!integrerad!del!i!sektionen!och!att!fler!sektionsmedlemmar!får!kännedom!om!MIL:s!
verksamhet!är!vi!övertygade!om!att!antalet!löpare!kommer!att!stabilisera!sig!på!en!relativt!
hög!nivå.!

Yrkande!
Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!motionären!

att# ändra!i!reglemente!kapitel!12!”Medlemsföreningar”!

! från:&

Allmänt! 12:1! Maskinteknologsektionens!medlemsföreningar!
är:!

• Experimentverkstaden!(XP)!

• Caster!



!

Motion!

2016+01+28!

Arbetsgrupp!MIL!

!

!

!

Experimentverkstaden! 12:1:a! Experimentverkstadens!styrelse!består!av!

ordförande,!kassör!och!tre!till!sju!övriga!

styrelsemedlemmar.!

Samtliga!poster!i!Experimentverkstaden!tillsätts!

av!sektionsmötet,!med!undantag!vid!fyllnadsval!

då!sektionsstyrelsen!bereder!val!och!tillsätter!

poster.!

Caster! 12:1:b! Casters!styrelse!består!av!förtroendeposten!

ordförande!samt!minst!2!övriga!

styrelsemedlemmar.!

Casters!ordförande!är!ansvarig!för!rekrytering!av!

övriga!styrelsemedlemmar.!Sektionsstyrelsen!

tillsätter!övriga!styrelsemedlemmar.!

Medlemskap! 12:3! Minst!hälften!av!medlemmarna!skall!vara!

medlemmar!i!sektionen.!

Föreningsstyrelsen!kan!besluta!om!medlemskap!

för!teknolog!som!ej!är!medlem!i!sektionen!men!

medlem!i!Chalmers!Studentkår.!

Sektionsstyrelsen!kan!besluta!om!medlemskap!

för!person!som!ej!är!medlem!i!Chalmers!

Studentkår.!

! till:&

Allmänt! 12:1! Maskinteknologsektionens!medlemsföreningar!

är:!

• Experimentverkstaden!(XP)!

• Caster!

• Maskins!Ihärdiga!Löpare!(MIL)!

Experimentverkstaden! 12:1:a! Experimentverkstadens!styrelse!består!av!

ordförande,!kassör!och!tre!till!sju!övriga!

styrelsemedlemmar.!

Samtliga!poster!i!Experimentverkstaden!tillsätts!

av!sektionsmötet,!med!undantag!vid!fyllnadsval!

då!sektionsstyrelsen!bereder!val!och!tillsätter!

poster.!

Caster! 12:1:b! Casters!styrelse!består!av!förtroendeposten!

ordförande!samt!minst!2!övriga!



!
Motion!

2016+01+28!
Arbetsgrupp!MIL!

!
!
!

styrelsemedlemmar.!

Casters!ordförande!är!ansvarig!för!rekrytering!av!
övriga!styrelsemedlemmar.!Sektionsstyrelsen!
tillsätter!övriga!styrelsemedlemmar.!

Maskins!Ihärdiga!Löpare! 12:1:c! Maskins!Ihärdiga!Löpares!styrelse!består!av!
förtroendeposterna!ordförande!och!vice!
ordförande!samt!valfritt!antal!övriga!
styrelsemedlemmar.!!

De!två!förtroendevalda!i!styrelsen!är!ansvariga!
för!eventuell!rekrytering!av!övriga!
styrelsemedlemmar.!Sektionsstyrelsen!tillsätter!
övriga!styrelsemedlemmar.!

Medlemskap! 12:3! Minst!hälften!av!medlemmarna!skall!vara!
medlemmar!i!sektionen.!

Föreningsstyrelsen!kan!besluta!om!medlemskap!
för!teknolog!som!ej!är!medlem!i!sektionen!men!
medlem!i!Chalmers!Studentkår.!

Sektionsstyrelsen!kan!besluta!om!medlemskap!
för!person!som!ej!är!medlem!i!Chalmers!
Studentkår.!

!

att# ändra!i!stadga!kapitel!6!”Sektionsmötet”!

# från:&

Vårmöte!2! 6:6! Det!åligger!sektionsmötet!att:!

• inför!nästkommande!verksamhetsår!välja:!
o sektionsordförande,!vice!sektionsordförande!

och!sektionens!kassör!
o övriga!ledamöter!i!sektionsstyrelsen,!vilka!är!

förtecknade!i!reglementet.!Dessa!skall!väljas!in!
enskilt!till!respektive!post.!

o Ordförande!i!utskotten!
o kassör!i!MARM!
o sektionsrevisorer!
o ordförande,!kassör!samt!övriga!ledamöter!i!

sektionens!kommittéer!för!vilka!inte!annat!
valtillfälle!stadgas.!

o Chefredaktör,!fotografansvarig!och!övriga!



!
Motion!

2016+01+28!
Arbetsgrupp!MIL!

!
!
!

ledamöter!i!M+ord!

o övriga!sektionsfunktionärer!som!finns!

förtecknade!i!reglementet.!

! till:&

Vårmöte!2! 6:6! Det!åligger!sektionsmötet!att:!

• inför!nästkommande!verksamhetsår!välja:!

o sektionsordförande,!vice!sektionsordförande!

och!sektionens!kassör!

o övriga!ledamöter!i!sektionsstyrelsen,!vilka!är!

förtecknade!i!reglementet.!Dessa!skall!väljas!in!

enskilt!till!respektive!post.!

o Ordförande!i!utskotten!

o kassör!i!MARM!

o sektionsrevisorer!

o ordförande,!kassör!samt!övriga!ledamöter!i!

sektionens!kommittéer!för!vilka!inte!annat!

valtillfälle!stadgas.!

o Chefredaktör,!fotografansvarig!och!övriga!

ledamöter!i!M+ord!

o övriga!sektionsfunktionärer!som!finns!

förtecknade!i!reglementet!

o Förtroendeposter!i!Maskins!Ihärdiga!Löpare!

(MIL).!

!

att# tillfälligt!välja!in!nuvarande!arbetsgrupp,!tillika!motionärer,!som!styrelse!fram!
till!nästa!ordinarie!val!på!Vårmöte!2,!enligt!ovan.#Förtroendeposterna!kommer!
då!innehas!av!Alexander!Olsson!(ordförande)!och!Niklas!Flöe!(vice!ordförande).!

!

! !



!
Motion!

2016+01+28!
Arbetsgrupp!MIL!

!
!
!

Motionärer!genom!

!

_____________________! ! ! !

Alexander!Olsson!

!

_____________________! ! ! !

Niklas!Flöe!

!

_____________________! ! ! !

Alexander!Björk!

!

_____________________! ! ! !

Erik!Andersson!

!

_____________________! ! ! !

David!Löfgren!

!

!



!

Motionssvar!

2016/01/30!

M/Styret!

!

!

!

Motionssvar!9!–!MIL!

!

Bakgrund!

M/Styret!ser!fördelen!med!att!göra!MIL!till!en!medlemsförening!på!sektionen!då!deras!

verksamhet!passar!medlemsföreningarnas!utformning.!MIL!har!under!en!längre!tid!existerat!

som!en!tillfällig!kommitté!och!M/Styret!anser!att!det!nu!är!ett!bra!tillfälle!att!ta!steget!till!en!

mer!stadigvarande!struktur.!

Däremot!ser!M/Styret!inte!behovet!av!att!ha!två!förtroendevalda!i!föreningen.!Vidare!anses!

det!fullt!tillräckligt!med!en!ordförande!och!upp!till!totalt!5!styrelsemedlemmar.!Detta!

eftersom!verksamheten!som!MIL!i!dagsläget!har!inte!kräver!en!så!pass!stor!struktur!utan!vi!

tror!det!gynnar!MIL!att!endast!ha!en!förtroendevald!och!resterande!styrelse!väljs!in!via!M/

Styrets!styrelsemöte.!

Vidare!finner!M/Styret!att!MIL:s!ordförande!bör!väljas!in!i!samband!med!att!övriga!

medlemsföreningar!och!kommittéer!väljs!in,!det!vill!säga!Vårmöte!1.!Dels!då!det!ger!bättre!

planeringsmöjligheter!till!att!genomföra!en!satsning!till!Göteborsvarvet!och!intresset!för!

löpning!brukar!generellt!vara!större!på!våren.!

Yrkande!

Med!ovanstående!som!bakgrund!yrkar!M/Styret!

att# ändra!i!reglemente!kapitel!12!”Medlemsföreningar”!

! från:&

Allmänt! 12:1! Maskinteknologsektionens!medlemsföreningar!

är:!

• Experimentverkstaden!(XP)!

• Caster!

! till:&

Allmänt! 12:1! Maskinteknologsektionens!medlemsföreningar!

är:!

• Experimentverkstaden!(XP)!

• Caster!



!
Motionssvar!
2016/01/30!

M/Styret!
!

!
• Maskins!Ihärdiga!Löpare!(MIL)!

Maskins!Ihärdiga!Löpare! 12:1:c! Maskins!Ihärdiga!Löpares!styrelse!består!av!
förtroendeposten!ordförande!samt!en!till!fyra!
övriga!styrelsemedlemmar.!

Maskins!Ihärdiga!Löpares!ordförande!är!ansvarig!
för!rekrytering!av!övriga!styrelsemedlemmar.!
Sektionsstyrelsen!tillsätter!övriga!
styrelsemedlemmar.!

att# ändra!i!stadga!kapitel!6!”Sektionsmötet”!

# från:&

Vårmöte!1! 6:5! Det åligger sektionsmötet att: 

• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o MnollK 

o M.A.K. 

o MISS 

o XP 

o M-sex 

o Rustmästeriet  

• välja ordförande samt övriga ledamöter i årets: 
o MGK 

• välja förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets: 
o XP 

• välja förtroendeposter i årets: 
o Caster 

• Vartannat år välja sektionens inspektor!
!

! till:&

Vårmöte!1! 6:5! Det åligger sektionsmötet att: 

• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o MnollK 

o M.A.K. 

o MIL 



!
Motionssvar!
2016/01/30!

M/Styret!
!

!
o MISS 

o XP 

o M-sex 

o Rustmästeriet  

• välja ordförande samt övriga ledamöter i årets: 
o MGK 

• välja förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets: 
o XP 

• välja förtroendeposter i årets: 
o Caster 

• Vartannat år välja sektionens inspektor!
!

att# ge!M/Styret!möjligheten!att!välja!in!förtroendeposten!ordförande!fram!till!
nästa!ordinarie!inval.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
M/Styret!genom!
!
_____________________!
Andreas!Bågfeldt!
Vice!ordförande!M/Styret!15/16!









Revisionsberättelse-
!
Revisorerna!yrkar!på!att!följande!bokföring!skall!godkännas!och!läggas!till!
handlingarna:!
!

• Rustet!14/15!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ERIKA!DANIELSSON!
Lekmannarevisor!15/16!
!
!
!
!
!EMMA!LYSÉN!
Lekmannarevisor!suppleant!15/16!
!
!
!
!
!CHRISTOFFER!STUART!
Lekmannarevisor!15/16!



 

Mål: Maskins Utbildningsutskott är till för att påverka utbildningen, att stärka sektionen 
genom medlemsrekrytering samt att förbättra maskinteknologernas kunskaper om deras 
rättigheter och skyldigheter kring deras utbildning. 

Vi har arbetat aktivt med att förbättra utbildningen och har strävat efter bestå av teknologer från alla 
årskurser för att på ett bättre sätt kunna representera gemene maskinare. Vi har jobbat för att alla ska 
känna att man lätt kan fråga frågor och få ett bra svar angående kurser, maskinprogrammet och 
framförallt rättssäkerheten som finns för teknologer och att alla teknologer ska känna att de kan 
påverka sin studiesituation och engagera sig i utbildningsfrågor. 

Det har vi gjort bl. a. genom att kontinuerligt hålla god kontakt med studenter, delta på kursnämnder 
och sitta med i arbetsgrupper tillsammans med ledningen för programmet. 

Återkommande händelser/Arrangemang varje läsperiod 
MUU har  
• Varje läsperiod bjudit in de teknologer som var utlottade till att vara kursutvärderare till vår 

kursutvärderingsfika för att informera om lite rättsäkerhet och vad kursutvärderare innebär. 
• Vi har haft öppna tisdagsmöten varje tisdag. 
• MUU har ordnat pluggfrukost i slutet av varje läsperiod för att uppmuntra tentaplugg och 

pluggfrukosten för lp2 hölls efter jul, vilket var nytt. 
• Deltagit med en representant på alla kursnämnder. 
• Medverkat på möten med utbildningsenheten på kåren och andra sektioner för att förbättra 

rättsäkerheten och utbildningen på Chalmers. 
• Bedrivit studiebevakning på masternivå genom Adam HHH 

Övrigt gjort 

• Hållt egna diskussionspass då och då. 
• Informerat (då M1) om rättsäkerheten på Chalmers. 
• Arrangerat ett liten workshop för andra sektioners Utbildningsutskott/studienämnder. 
• Tillsammans med M-styret försökt uppmärksamma teknologer på masternivå att vi finns här. 
• Oscar Holke presenterade årets Gyllene Pekpinne i Lp4. 
• Uppdaterade våra styrdokument där bland annat en välbehövd vice ordförande-post sattes in. 
• Representerat under Mottagningen som blev en succé för MUU då otroligt många kom på våra 

arrangemang (mattekafé i studiehallen och pluggfrukost i Winden och uppe i tds lokaler) 
tillsammans med MSG. 

• Deltog i Studentrösten tillsammans med M-styret  genom att stå utanför Bulten och informera 
samt fråga teknologer om studierelaterade frågor. 

• Arrangerat en LATEX-kurs med Mikael Öhman från tillämpad mekanik på hösten. 
• Skapat en sida på facebook, Maskins BokBytarBasar (MBBB), som först skulle vara ett 

kompliment till Bokbytardagen som förut hölls varje läsperiod i Winden, detta kompliment blev 
senare det bästa alternativet till bokbytardagen för både teknologer och för MUU själva.  

• Lp2 hölls en glöggasp och inom kort rekryterades 7 nya MUUare.  
�  av �1 2
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• Såklart har vi också gjort riktigt stora framsteg i vissa problemkurser och vi ser att utbildningen 
går åt rätt håll.  

 

Aktiva medlemmar 14/15 
Hedvig Olsson, Ordförande 
Madeleine Högfeldt, VO 
Adam Eriksson, Master-MUU 
Josefin Bertilsson 
Marcus Johansson 
Siri Rydman 
Sofia Alexandersson 
Louise Lindwall 
Sofia Börjesson 
Hanna Wegelius 
Jon Jaleby 
Oscar Granquist 
Anton Johannesson 
Jonas Törnqvist 

Mina tankar: 

Under mitt år har jag bland annat jobbat med att utveckla MUUs verksamhet, och har satsat mer på 
att försöka samla gruppen på ca. 14 personer från olika årskurser bland annat genom att satsa på en 
kickoff i Lp2 i och med invalet av nya MUU-arna och med styret har jag jobbat med att förbereda 
en stor förändring i uppbyggnaden av styrelsen, för utskotten. MUU ska sträva efter att hitta ett sätt 
att fördela arbetsbelastningen som ordförande har till två poster, en operativ post (MUU-
ordförande) och en långsiktigt-arbetande post (Utbildingsansvarig). Hur detta kommer fungera, ska 
bli riktigt spännande att se. Men fokuset skall och bör alltid vara på huvudverksamheten, 
utveckligen av utbildningen och att MUU är tillgängliga för gemene maskinteknolog.  

Men kort sagt, det har varit ett väldigt spännande år och jag känner mig lyckligt lottad att ha fått 
arbeta med så många fantastiska människor.  

All Facts, No Bullshit 

Hedvig Olsson

�  av �2 2




