
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2016-02-23 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
Colin Qvarnström  Fabian Melvås  Staffan Björkdahl  Hanna Winblad 
 
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 icke-ordinarie vårmöte 
 
Plats:  HA1 
Tid:  Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:15 !  
Personer:  98 st 

§ 1 Mötets öppnande  Colin Qvarnström förklarar mötet öppnat 17:20. 

§ 2 Adjungeringar  Sektionsmötet beslutar att: adjungera in Sofia Pernbert  
     Erik Ingemarsson, Andreas Niklasson, Erik Gunnarsson,  
     Sofia Falkendal, Tilde Bengtsson, Anna Einarsson, Olle  
     Lindhén, Mio Gereben och Colin Qvarnström in med  
     närvaro och yttranderätt.   

§ 3 Val av mötesordförande Sektionsmötet beslutar att: välja till Colin Qvarnström 
     mötesordförande. 

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

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

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet anses utlyst enligt stadgan. 

§ 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 Föreningar informerar MnollK: Johanna Sigvardsson berättar att de är taggade på 
    att snart ha tre nya i MnollK 16 och vill gärna ha in förslag 
    till förändring av mottagningen.  

   M.A.K. Anton Jansson berättat att det finns platser kvar till 
   skidresan.  

   MGK: Staffan Björkdahl berättar att de gärna vill ha in  
   förslag till grisfesten och att det snart kommer upp en fin  
   förslagslåda. 
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   Nya M-sex: Berättar att det inte är långt kvar till försäljning 
   av biljetter till ET-rajet.  

   M-sex: Julia Persson Giolitti berättar att det kommer vara 
   försäljning av balbiljetter den 9 mars.  

§ 10.2 Övriga informerar 

   Windengruppen: Olle Mattson berättar att de är söker nya 
   personer till Windengruppen. 

   MARM: Hanna Berggren berättar att de har asp i Bulten  
   imorgon, där det kommer bjudas på pizza och pubquis.  

   Bautastensskötare: Christoffer Hansson berättar att det är 
   pizza asp den 29/2. 

§ 11 Propositioner 

§ 11.1 Proposition 7: MNollK Andreas Bågfeldt föredrar proposition 7    
    Ansökningsmöjligheter till MNollK (bilaga 1). 

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

Sektionsmötet beslutar att: bifalla proposition 7: 
Ansökningsmöjligheter till MNollK (bilaga 1) i sin helhet, 
för andra gången på två på varandra följande sektionsmöten 
med mer än 2/3 majoritet. 

 
att ändra i reglemente kapitel 11 ”Sektionskommittéer” 

  från: 

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 
Teknologsektionen Teknisk Design är valbar till övrig ledamot.  

 
  till: 
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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.  

 
 

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. 

 

§ 11.2 Proposition 8: Sektionsmötet Viktor Holm föredrar proposition 8 Sektionsmötet (bilaga 2). 

Sektionsmötet beslutar att: bifalla proposition 8: 
Sektionsmötet (bilaga 2) i sin helhet, för andra gången på två 
på varandra följande sektionsmöten med mer än 2/3 
majoritet. 

 
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 
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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 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. 

 
till: 

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 

                                                
1Normalt sker detta ojämna årtal. 
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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. 

 
 

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. 

 
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. 
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• 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: 

• 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: 
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• 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. 

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.  

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. 

Idrottssällskap
et 

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. 
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Griskommittén består av ordförande och upp till 5 övriga ledamöter. 
Griskommitténs ekonomi sköts av sektionsstyrelsens kassör. 

 
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. 

Mottagningsko
mmittén 

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 rustare.  
Det åligger Rustmästaren att: 

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

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 förtroendeposten ordförande, samt upp till 5 övriga 
ledamöter. 
Griskommitténs ekonomi sköts av sektionsstyrelsens kassör. 

 

§ 11.3 Proposition 9: Valberedningens inval  
Emilia Gustafsson föredrar proposition 9: Valberedningens 
inval (bilaga 3). 
 
Mötesordförande Colin Qvarnström öppnar upp för frågor 
till M-Styret.  
 
Mötesordförande Colin Qvarnström öppnar upp för 
diskussion. 

Sektionsmötet beslutar att: bifalla proposition 9: 
Valberedningens inval (bilaga 3) i sin helhet, för andra 
gången på två på varandra följande sektionsmöten med mer 
än 2/3 majoritet. 

 
att:  ändra i stadga kapitel 6 ”Sektionsmötet”   

från: 
Höstmöte 1 6:3 Det åligger sektionsmötet att:  

• fastställa sektionens budget. 

• fastställa sektionens verksamhetsplan. 

• inför nästkommande verksamhetsår välja:  
o Ordförande i valberedningen 
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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. 

 
till: 

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. 

 
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. 

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. 
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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: 

• 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 

 

§ 11.4 Proposition 10: Inaktuella styrdokument  



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2016-02-23 

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

Hanna Berggren föredrar proposition 10: Inaktuella 
styrdokument (bilaga 4). 
 
Mötesordförande Colin Qvarnström öppnar upp för frågor 
till M-Styret.   
 
Mötesordförande Colin Qvarnström öppnar upp för 
diskussion. 

Sektionsmötet beslutar att: bifalla proposition 10: 
Inaktuella styrdokument del 2 (bilaga 4), för andra gången på 
två på varandra följande sektionsmöten med mer än 2/3 
majoritet. 

 
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.  

 

§ 12 Motioner  

§ 12.1 Motion 9: MIL 
Niklas Flöe föredrar motion 9: MIL som medlemsförening 
(bilaga 5). 

Mötesordförande Colin Qvarnström öppnar för frågor till 
motionären.  

Andreas Bågfeldt föredrar M-Styrets Motionssvar 9: MIL 
(bilaga 6).  

Mötesordförande Colin Qvarnström öppnar för frågor till M-
Styret. 
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 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
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Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

Mötesordförande Colin Qvarnström öppnar upp för 
diskussion.  

Sektionsmötet beslutar att: bifalla andra att-satsen i 
Motionssvar 9: MIL (bilaga 6)  

 
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 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 MISS 

o XP 

o M-sex 
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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 
 

 

§ 13 Val 

§ 13.1 Sektionskommittéer 

§ 13.1.1. MNollK 2016 

§ 13.1.1.1. Övriga ledamöter 

Valberedningen nominerar:  
 (3/3 övriga ledamöter)  
 Vilma Andersson 
 Tilde Bengtsson  
 Sofia Falkendal 
  
Övriga nomineringar:  
 Nicole Tran Luu 

Samtliga nominerade och de vid föregående möte invalda i 
MnollK 16 lämnar salen. 
  
Tilde Bengtsson kommer in, presenterar sig och svarar på 
frågor från sektionsmötet.  
 
Tilde lämnar lokalen och Anna Carbell läser upp 
valberedningens nominering.    

 
Mötesordförande Colin Qvarnström öppnar § 3 
Adjungeringar.  
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§ 3  Adjungeringar Sektionsmötet beslutar att: adjungeras in Marie Ankarbåge 
     med närvaro och yttranderätt. 

 
Mötesordförande Colin Qvarnström återupptar § 13.1.1.1 
Övriga ledamöter.   

§ 13.1.1.1 Övriga ledamöter  
Nicole Tran Luu kommer in, presenterar sig och svarar på 
frågor från sektionsmötet. 
 
Nicole lämnar salen  
 
Vilma Andersson kommer in, presenterar sig och svarar på 
frågor från sektionsmötet. 
 
Vilma lämnar salen och Maja Skärby läser upp 
valberedningens nominering.  
 
Sofia Falkendal kommer in, presenterar sig och svarar på 
frågor från sektionsmötet. 
 
Sofia lämnar salen och Malin Settergren läser upp 
valberedningens nominering. 
 
Anna Carbell läser upp valberedningens grupp nominering.   

Mötesordförande Colin Qvarnström lämnar diskussionen 
öppen. 

Emilia Gustafsson begär sluten votering.  

Sektionsmötet beslutar att: välja Tilde Bengtsson, Vilma 
Andersson och Sofia Falkendal till ledamöter i MnollK 2016. 

§ 14 Övriga frågor Inga övriga frågor  

§ 15 Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor  

§ 16 Sång Idas Sommarvisa  Emilia Gustafsson tar upp Ida Sommarvisa, sången var  
     vacker.   

§ 17 Tävling  Anton Bergentz i MISS vinner en liten mjuk älg.  
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§ 18 Kvartalets bus Sektionsmötet beslutar att: kvartalets bus är Staffan  
     Björkdahls bus med räkningen.    

§ 19 Mötets avslutande  Mötesordförande Colin Qvarnström avslutar mötet 18:37. 
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1.! Proposition 7 – Ansökningsmöjligheter till MNollK 

2.! Proposition 8 – Sektionsmötet 

3.! Proposition 9 – Valberedningens inval  

4.! Proposition 10 – In aktuella styrdokument 

5.! Motion 9 – MIL som medlemsförening 

6.! Motionssvar 9 – MIL 

 



!

Proposition!

2016.01.30!

M.Styret!

!

!

!

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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2016.01.30!

M.Styret!
!

!

!

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 för årets medlemsföreningar, 
eventuella undantag förtecknas i reglementet.  



!
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M.Styret!
!

!

!
!
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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!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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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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 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!



 
Proposition 
2016-01-30 

M-Styret 
 

 

 

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 
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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!
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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!



!
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2016+01+28!
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!
!
!

!

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!
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!

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).!

!

! !
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!

Motionärer!genom!

!

_____________________! ! ! !

Alexander!Olsson!

!

_____________________! ! ! !

Niklas!Flöe!

!

_____________________! ! ! !

Alexander!Björk!

!

_____________________! ! ! !

Erik!Andersson!

!
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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 
•! Maskins Ihärdiga Löpare (MIL) 

Maskins Ihärdiga Löpare 12:1:c Maskins Ihärdiga Löpares styrelse består av 



!
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2016/01/30!

M/Styret!
!

!
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! MISS 

o! XP 

o! M-sex 
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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 år välja sektionens inspektor 
 

#

att# ge!M/Styret!möjligheten!att!välja!in!förtroendeposten!ordförande!fram!till!
nästa!ordinarie!inval.!
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M/Styret!genom!
!
_____________________!
Andreas!Bågfeldt!
Vice!ordförande!M/Styret!15/16!


