
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2016-04-26 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   ___________________  ____________________  
Emilia Gustafsson  Fabian Melvås  Mikael Blum  Linus Nilsson 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte 
 
Plats:  HB4 
Tid:  Tisdagen den 26 april 2016 kl. 12:00-13:00 med fortsättning kl. 17:15 !  
Personer:   Under lunchen närvarade 101st.  

Under eftermiddagen närvarade 94st. 

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

§ 2 Adjungeringar  Sektionsmötet beslutar att: adjungera in Sofia Falkendal, 
     Tilde Bengtsson, Johan Bankel och Mikael Enelund med  
     närvaro och yttranderätt.   

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

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

§ 5 Val av justeringspersoner Sektionsmötet beslutar att: välja Mikael Blum och  
     Linus Nilsson 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 Emil Borglund yrkar för att flytta § 18.7 XP 16/17 till innan 
     § 12 Interpellationer. 

    Sektionsmötet beslutar att: godkänna yrkandet.  

§ 9 Godkännande av föregående mötesprotokoll  Sektionsmötet beslutar att: godkänna protokollet för 
      SM3,5 från 2016-02-23.  

§ 10 Meddelanden    

§ 10.1 Programmet informerar Mikael Enelund: Berättar att det under morgondagen  
kommer vara ett möte kring den studiesociala arbetsmiljön, 
till viket de tidigare samlat in information från studenterna 
via en enkät. Har man något mer att berätta kan man skicka 
ett mejl till Mikael Enelund, Lilian Sandström eller 
sektionens SAMO Viktor Holm med synpunkter.  

Valet som görs i M2 kommer att avslutas i veckan.  
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Torsdagen den 26 maj är det redovisning av kandidaten, 
i samband med det kommer att det bjudas på tårta i Bulten.  

Stipendieansökan ska skickas in innan den 10 maj söker 
gör man genom att skicka mejl till Lilian.  

Johan berättar också att master och valinformation nu 
ligger på hemsidan, samt tackar M-Styret för arrangerandet 
av mastermässan.    

§ 10.2 Inspektor tillika studerandeombudsman informerar 
 

Sven B Andersson berättar att han missade vårbalen 
eftersom han satt på flyg från Detroit.  

Sedan senaste mötet har han talat lite med M-Styret då 
och då, och får väldigt lite besök som inspektor.  

Som studerandenombudsman påminner han om att inte 
ha med telefon under tentamen och gå absolut inte in på 
pingpong om ni skulle råka ha telefonen på sig, glöm inte 
häller att kolla så det inte finns anteckningar i 
formelsamlingar, samt använd korrekta referenser vid 
rapportskrivning bättre att fråga en gång extra än att göra fel.  

§ 10.3 Kårledningen informerar Annie berättar att det är val till FuM nu, där studenterna får  
chans att påverka sin framtida studietid, man röstar på 
fumval.se.  

A enheten på kåren blev vakantsatt vid invalet senaste 
mötet nu har de 4 sökande till de två posterna och snart inval 
igen.  

§ 10.4 M-Styret informerar 
Kommunikationsansvarig: Fabian Melvås berättar att han 
arbetar på med det vanliga arbetet att informera sektionen, 
och är taggad på att få lära upp en ny 
kommunikationsansvarig.   

 
Näringslivsansvarig: Hanna Berggren berättar att MARM 
snart har studiebesök på SKF vid avdelningen – virtual 
reality, produktion. De ska också arrangera en Workshop I 
entreprenörskap samt ett studiebesök på  
NEVS som har köpt gamla SAAB, och tillverkar elbilar. 

 
Intendent och SAMO: Viktor Holm berättar att han arbetar 
med Bruno vilket exempelvis innebär att skriva fakturor och 
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bytta däck. Som SAMO är det snart dags för 
abetsmiljöronder.  

 
Ordförande: Emilia Gustafson tackar MISS för den goda 
maten, hon har arbetat med kontrakt med Bulten vilket är 
klart nu med resultatet att maskinföreningar får hyra för 
halva priset då vissa krav uppfylls. Winden har också tagit 
mycket tid och mer info om det kommer senare.  

 
 Vice Ordförande: Andreas Bågfeldt har arbetar med de nya i 

föreningarna genom att hålla utbildningar och hjälpa till med 
uppstart. Har också haft aspningsperiod med M-Styret. 

 
 Ekonomiansvarig: Sten Li arbetet med optimering av 

bokföringssystemet och deklaration. 
  
 Utbildningsansvarig: Oscar Holke arbetar med 

kursutvärderingar, andra klagomål kring studier, ska ha ett 
möte med tentamensvakter, och påminner om att det är dags 
att nominera övningsledare och föreläsare till 
gyllenepekpinnen.  

          

§ 10.5 FuM informerar Sten Li berättar att det finns några poster att fylla från  
senaste FuM mötet, FuMvalet stänger nu på måndag och han 
rekommenderar att följ dem på facebook.   

§ 10.6 Föreningar informerar MnollK: Johanna Sigvardsson berättar att de har rekryterat 
faddrar och fått in 110st vilket känns bra, de ska fortsätta 
med det övriga arbetet inför mottagningen.  

   M.A.K. Linus Nilsson berättat att det håller på med  
   utvecklingen av maskinaredagen.  

   MGK: Staffan Björkdahl berättar att de kommer att ta ner sin  
förslagsgris på fredag. De behöver också ytterligare 5 arbetar 
till grisfesten, är man intresserad får man gärna hör av sig till 
MGK. Hjälper man till får man t-shirt och tackkalas.   

   M-sex: Tobias Ekdal berättar att de hade CM i söndags och  
tackar de som kom dit samt de som hjälte till att arrangera. 

Mil: Alexander Olsson berättar att det snart är inval till MIL.  
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MISS: Anton Bergentz berättar att de fortsätter med sina 
söndagspass, kommer arrangera MM samt två hemliga 
evenemang som kommer snart. Dessutom ska de arrangera 
CM i fotboll till vilket de behöver 4 ytterligare till laget för 
damer. 

Rustmästeriet: Love Eriksson berättat att de har Stenhårt 
Café på onsdag nästa vecka. Samt att det är lite hemliga 
arrangemang på gång.  

§ 10.7 Övriga informerar Inga övriga informerar.  

§ 11 Information 

§ 11.1 Uppdatering kring motion 8:  Elias berättar att de håller på men ännu inte har kommit hela 
Ny sektionsmötesvisa vägen. De är 5-6 personer som arbetar med visan, innan 

sommaren ska de hålla en workshop. Anledningen att de inte 
är klara är att de inte vill stressa igenom arbetet. 

§ 11.2 Julpyntansvariga berättelse  Ellen berättar att hon och Dennis som julpyntare har köpt in 
    nytt julpynt, de pyntade och tog ner det efter tentamen enligt 
    (bilaga 1). 

 
Mötet ajoneras kl. 12:29 till kl. 17:15 i HB4.  
Mötet återupptas kl. 17:24 i HB4. 
 
§ 2  Adjungeringar  Sektionsmötet beslutar att: adjungera in Erik Ingemarsson 
  med närvaro och yttranderätt.    
 
§ 3  Val av mötesordförande  Sektionsmötet beslutar att: välja till Janna Hempel  
  mötesordförande. 
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§ 18.7  Verksamhetsplan XP Emil Borglund föredrar verksamhetsplanen. 
   

     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Emil. 
 
     Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.  
 
     Sektionsmötet beslutar att: godkänna    
     verksamhetsplanen för XP 16/17 (bilaga 13). 

§ 12 Interpellationer  

§ 12.1 Interpellation 2: Maskinteknologsektionens vision 

   Viktor Holm föredrar interpellation 2    
   Maskinteknologsektionens vision (bilaga 2). 

   Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.  
 
Under interpellationen uppkom frågor kring:  
- Vad tanken är att en vision ska medföra.  
 
Andra åsikter:  
- Högre mål hade uppskattats. 
  
Ord som sektionen uppskattar i en vision är:  
- Gemenskap. 
- Högsta utvecklings kvalité.  
- Möjlighet till personlig utveckling vid sidan av studierna.  

  Sektionsmötet beslutar att: lägga interpellation 2   
  Maskinteknologsektionen vision (bilaga 2) till handlingarna.  

§ 12.2 Interpellation 3: Tisdagsluncher  Andreas Bågfeldt föredrar interpellation 3: Tisdagsluncher 
    (bilaga 3).  

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion. 
 
Under interpellationen uppkom ett par olika anledningar 
till varför vissa inte väljer att inte äta tisdagslunch, dessa 
var:  
- Ibland tråkig kvalité på maten.  
- Många blir inte mätta på en portion.  
- Varierande mängd och kvalité olika veckor.  
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- Man vågar inte lita på att man kommer få mat, då det 
ibland är lång kö och maten kan ta slut innan man 
kommer fram.  

- Vissa köper för att stötta föreningarna mer än för att de 
själva vill ha maten. 

- Vissa föreningar går till plus på att arrangera 
tisdagslunch. 

 
Förslag till förändring:  
- Börja använda Windens porslin.  
- Kanske kan man göra mer alternativ och vegetariskt.  
- Försäkra att all mat går åt för att föreningarna inte ska 

behöva göra mat med viss buffert. Skulle medföra mer 
prisvärda portioner.  

- Servering i matlådor, egna eller inköpta för att få större 
portioner.  

- Förbättrad gemensam PR och tydligare riktlinjer för att 
sektionen ska veta va de får för sina 20 kr.   

 
Övriga åsikter: 
- Om man vill arrangera tentakäk varje dag i tentaveckan 

blir det svårt med tid och ont om tider i Winden, jobbigt 
att arra precis innan tenta.   

- Kanske skapa en tisdagslunchkommitté 
- Folk är glada för att man lagar mat, uppskattat 

arrangemang framförallt under mottagningen.  

Sektionsmötet beslutar att: lägga interpellation 3 
Tisdagsluncher (bilaga 3) till handlingarna. 

§ 13 Propositioner 

§ 13.1 Proposition 11: Renovering av Winden  

Emilia Gustafsson föredrar proposition 11: Renovering av 
Winden (bilaga 4). 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutar att: besluta om proposition 11: 
Renovering av Winden (bilaga 4) attsats för attsats.  
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Sektionsmötet beslutar att: godkänna de tre bifogade 
offerterna om en maximal summa av 190 485 kr + 15% för 
renoveringen av sektionslokalen, Winden.  

Sektionsmötet beslutar att: M-Styret tillsammans med 
Rustmästeriet ser över uthyrningsreglerna så att de passar för 
den nyrenoverade lokalen. 

Sektionsmötet beslutar att: Windengruppen får i uppgift att 
informera, samordna och ansvara för logistiken kring 
renoveringen. 

Sektionsmötet beslutar att: godkänna inköp av inventarier 
om en total summa av 71 000 kr  

Sektionsmötet beslutar att: Windengruppen får i uppgift att 
informera, samordna och ansvara för logistiken kring 
byggpass och inköp av inventarier. 

 

§ 14 Motioner   Inga inkomna motioner  

§ 15 Verksamhetsberättelser  Sektionsmötet beslutar att: Bordlägga    
     verksamhetsberättelser för XP 11/12 och M-Spel 14/15 till 
     SM2 i höst. 

§ 15.1 XP 11/12  Ingen inkommen verksamhetsberättelse.  

§ 15.2 M-Ord 14/15 Caroline Olofsson föredrar verksamhetsplan M-Ord 14/15 
    (bilaga 5).  

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: Godkänna och lägga 
verksamhetsberättelsen för M-Ord 14/15 (bilaga 5) till 
handlingarna.  

 

§ 15.3 M-Spel 14/15 Ingen inkommen verksamhetsberättelse. 

§ 16 Revisionsberättelser Sektionsmötet beslutar att: bordlägga Revisionsberättelse 
     för MARM 13/14, MARM 14/15, MnollK 12, MnollK 13, 
     M-Styret 12/13, M-Styret 13/14 och XP 14/15 till  
     maskinteknologsektionens andra ordinarie höstmöte, SM2. 
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§ 16.1 MARM 13/14 Bokföringen är ej slutförd.  

§ 16.2 MARM 14/15 Bokföringen är ej slutförd. 

§ 16.3 MnollK 12  Bokföringen är ej slutförd. 

§ 16.4 MnollK 13  Bokföringen är ej slutförd. 

§ 16.5 MnollK 14  Revisorsuppleant Emma Lysén förklarar att bokföringen är 
klar det enda att anmärka på i bokföringen är att de har 
använt 3 700 kr till aspning, vilket är 700kr mer än vår 
ekonomiska policy tillåter. Motivering för överskrivandet är 
det stora antalet aspiranter.   

   Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutar att: godkänna revisionsberättelsen 
för MnollK 14 enligt (bilaga 6). 

§ 16.6 M-Styret 12/13 Bokföringen är ej slutförd. 

§ 16.7 M-Styret 13/14 Bokföringen är ej slutförd. 

§ 16.8 XP 14/15  Bokföringen är ej slutförd. 

§ 17 Ansvarsfrihet  Sektionsmötet beslutar att: bordlägga Ansvarsfrihet för 
     MARM 13/14, MARM 14/15, MnollK 12, MnollK 13,  
     M-Spel 14/15, M-Styret 12/13, M-Styret 13/14 och XP 14/15 
     till maskinteknologsektionens andra ordinarie höstmöte,  
     SM2.  

§ 17.1 MARM 13/14 Saknar godkänd bokföring. 

§ 17.2 MARM 14/15 Saknar godkänd bokföring. 

§ 17.3 MnollK 12  Saknar godkänd bokföring. 

§ 17.4 MnollK 13  Saknar godkänd bokföring. 

§ 17.5 MnollK 14  Revisorsuppleant Emma Lysén berättar att det inte nämnds  
något kring arrangemanget MnollKul i 
verksamhetsberättelsen, i övrigt stämmer 
verksamhetsberättelse och bokföring bra ihop.  
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Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja MnollK 14 
ansvarsfrihet. 

§ 17.6 M-Ord 14/15 Revisorsuppleant Emma Lysén berättar att allt ser bra ut.  

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja M-Ord 14/15 
ansvarsfrihet. 

§ 17.7 M-Spel 14/15 Saknar godkänd verksamhetsplan. 

§ 17.8 M-Styret 12/13 Saknar godkänd bokföring. 

§ 17.9 M-Styret 13/14 Saknar godkänd bokföring. 

§ 17.10XP 14/15  Saknar godkänd bokföring. 

§ 18 Verksamhetsplaner 

§ 18.1 M.A.K. 16  Linus Nilsson föredrar verksamhetsplanen får M.A.K. 16 
    (bilaga 7). 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.  
 

Sektionsmötet beslutar att: godkänna verksamhetsplanen 
för M.A.K. 16 (bilaga 7). 

§ 18.2 MGK 16  Staffan Björkdahl föredrar verksamhetsplanen för MGK 16 
    (bilaga 8). 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutar att: godkänna verksamhetsplanen 
för MGK 16 (bilaga 8). 

§ 18.3 MISS 16  Anton Bergentz föredrar verksamhetsplanen för MISS 16 
    (bilaga 9). 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutar att: godkänna verksamhetsplanen 
för MISS 16 (bilaga 9). 

§ 18.4 MnollK 16  Johanna Sigvardsson föredrar verksamhetsplan för MnollK 
    16 (bilaga 10). 
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Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.  

Sten Li lämnar in ett ändringsyrkande vilket lyder: 

Jag Sten Li yrkar på att ändra  

från: 

”Kassören ska bara sköta ekonomin under mottagningen” 

till: 

”Under mottagningen ska kassören främst sköta ekonomin”  

Johanna Sigvardsson jämkar sig med yrkandet.   

Sektionsmötet beslutar att: godkänna verksamhetsplanen 
för MnollK 16 (bilaga 10) med ändringen enligt yrkande 
(bilaga 14). 

§ 18.5 M-Sex 16  Tobias Ekdal föredrar verksamhetsplan för M-Sex 16 (bilaga 
    11). 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutar att: godkänna verksamhetsplanen 
för M-Sex 16 (bilaga 11). 

§ 18.6 Rustmästeriet 16 Love Eriksson föredrar verksamhetsplan för Rustmästeriet 
    16 (bilaga 12). 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutar att: godkänna verksamhetsplanen 
för Rustmästeriet 16 (bilaga 12). 

§ 18.7 XP 16/17 
 
Mötet ajoneras kl. 19:29 till kl. 19:40 i HB4. 
Mötet återupptas kl. 19:43 i HB4.  

§ 19 Val 

§ 19.1 Funktionärer 
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§ 19.1.1. Bautastenskötare 

Valberedningen nominerar:  
 (1/1 poster)  
 Alex Andreasson 
  
Övriga nomineringar:  
 Inga övriga nomineringar 

Alex berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Alex lämnar lokalen.  

Herman Lundberg läser upp Valberedningens nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   
 
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Alex 
Andreasson till Bautastenskötare 2016. 

§ 19.1.2. Julpyntare 

Valberedningen nominerar:  
 (0/2 poster)   

Övriga nomineringar:  
Jens-Kristian Buss Bergman 
Elin Winberg   
Johanna Sigvardsson  

Johanna och Elin lämnar lokalen. 

Jens berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Jens lämnar lokalen.  

Elin berättar kort om sig själv och svarar på frågor. 

Elin lämnar lokalen. 

Johanna berättar kort om sig själv och svarar på frågor. 

Johanna lämnar lokalen. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   
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Emilia begär sluten votering  
 
Sektionsmötet beslutar att: välja Elin Winberg och 
Johanna Sigvardsson till Julpyntare 2016. 

 

§ 19.1.3. Fanbärare 
Valberedningen nominerar:  
 (2/3 poster)  

Andreas Bågfeldt 
Emilia Gustafsson  

 
Övriga nomineringar: 

Inga övriga nomineringar  

Emilia lämnar lokalen.  

Andreas berättar kort om sig själv och svarar på frågor. 

Andreas lämnar lokalen. 

Emilia berättar kort om sig själv och svarar på frågor. 

Emilia lämnar lokalen. 

Herman Lundberg läser upp Valberedningens nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   
 
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Andreas 
Bågfeldt och Emilia Gustafsson till Fanbärare 2016. 

§ 19.2 Sektionstidning 

§ 19.2.1. M-Ord 

§ 19.2.1.1. Chefredaktör 
Valberedningen nominerar:  
 (1/1 poster)  
 Josefine Johansson 
 
Övriga nomineringar: 

Inga övriga nomineringar  
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§ 19.2.1.2. Fotoansvarig  
Valberedningen nominerar:  
(0/1 poster)  

 
Övriga nomineringar: 

Ellinore Claesson 
 

§ 19.2.1.3. Övriga ledamöter 
Valberedningen nominerar:  

(4/x poster)  
Hanna-Maria Elfving 
Jens-Kristian Buss Bergman 
Martin Trieu 
Gustav Ljungquist 

Övriga nomineringar: 
Maria Börjesson 
Magdalena Bogren 
Annie Edvardsson  
Christoffer Hansson 

Samtliga nominerade förutom Josefine lämnar lokalen. 

Josefine berättar kort om sig själv och svarar på frågor. 

Josefine lämnar lokalen. 

Herman Lundberg läser upp Valberedningens nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   
 
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Josefine 
Johansson till Chefredaktör för M-Ord 2016. 
 
Josefine lämnar lokalen. 

Ellinore berättar kort om sig själv och svarar på frågor. 

Ellinore lämnar lokalen. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   
 
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Ellinore 
Claesson till Fotoansvarig för M-Ord 2016. 
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Ellinore lämnar lokalen. 

Sektionsmötet beslutar att: Intervjua de nominerade till 
ledamot i klump. 

De nominerade till ledamot berättar kort om sig själva.  

De nominerade till ledamot svarar på frågor.  

De nominerade till ledamot lämnar lokalen.  

Herman Lundberg läser upp Valberedningens nominering till 
Hanna-Maria Elfving, Jens-Kristian Buss Bergman, Martin 
Trieu och Gustav Ljungquist. 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion.   
 
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Hanna-Maria 
Elfving, Jens-Kristian Buss Bergman, Martin Trieu, Gustav 
Ljungquist, Maria Börjesson, Magdalena Bogren, Annie 
Edvardsson och Christoffer Hansson till ledamöter i M-Ord 
2016. 

§ 19.3 Sektionsrevison 

§ 19.3.1. Revisorer 

§ 19.3.1.1. Revisor 
(0/2 poster) 

Övriga nomineringar: 
Anton Johannesson  
Elin Gerdin 
Sara Marklund 
Andreas Bågfeldt 

Samtliga nominerade förutom Anton lämnar lokalen.  

Anton berättar kort om sig själv och svarar på frågor. 

Anton lämnar lokalen. 

Elin berättar kort om sig själv och svarar på frågor. 
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Elin lämnar lokalen. 

Sara berättar kort om sig själv och svarar på frågor. 

Sara lämnar lokalen. 

Andreas berättar kort om sig själv och svarar på frågor. 

Andreas lämnar lokalen. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion. 

Oscar Holke begär sluten votering.   
 
Sektionsmötet beslutar att: välja Anton Johannesson och 
Elin Gerdin till revisorer 2016. 

§ 19.3.1.2. Revisorssuppleant 
(0/1 poster) 

Övriga nomineringar: 
Sara Marklund 
Andreas Bågfeldt 

Emilia Gustafsson begär sluten votering.   
 
Sektionsmötet beslutar att: välja Andreas Bågfeldt till 
revisorssuppleant 2016. 

 
Mötet ajoneras kl. 21:42 till kl. 21:52 i HB4. 
Mötet återupptas kl. 21:54 i HB4. 

§ 19.4 Sektionsstyrelsen 

§ 19.4.1. M-Styret 16/17 

§ 19.4.1.1. Ordförande 
Valberedningen nominerar: 
 (1/1 poster)  
 Anton Jansson  
Övriga nomineringar: 
 Inga övriga nomineringar 

Samtliga nominerade till M-Styret 16/17 förutom Anton 
lämnar lokalen.  
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Anton berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Anton lämnar lokalen.  

Malin Settergren läser upp Valberedningens nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Anton Jansson 
till Ordförande i M-Styret 16/17. 

§ 19.4.1.2. Vice Ordförande  
Valberedningen nominerar: 
 (1/1 poster)  
 Staffan Björkdahl 
Övriga nomineringar: 
 Inga övriga nomineringar 

Staffan berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Staffan lämnar lokalen.  

Alexander Malmberg läser upp Valberedningens 
nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Staffan 
Björkdahl till Vice Ordförande i M-Styret 16/17. 

§ 19.4.1.3. Kassör 
Valberedningen nominerar: 
 (1/1 poster)  
 Emanuel Sanne  
Övriga nomineringar: 
 Inga övriga nomineringar 

Emanuel berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Emanuel lämnar lokalen.  

Anna Carbell läser upp Valberedningens nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   
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Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Emanuel Sanne 
till Kassör i M-Styret 16/17. 

§ 19.4.1.4. Näringslivsansvarig 
Valberedningen nominerar: 
 (1/1 poster)  
 Johan Karlsson 
Övriga nomineringar: 
 Inga övriga nomineringar 

Johan berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Johan lämnar lokalen.  

Malin Settergren läser upp Valberedningens nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Johan Karlsson 
till Näringslivsansvarig i M-Styret 16/17. 

§ 19.4.1.5. Utbildningsansvarig 
Valberedningen nominerar: 
 (1/1 poster)  
 Alice Abrahamsson  
Övriga nomineringar: 
 Inga övriga nomineringar 

Alice berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Alice lämnar lokalen.  

Alexander Malmberg läser upp Valberedningens 
nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Alice 
Abrahamsson till Utbildningsansvarig i M-Styret 16/17. 

§ 19.4.1.6. Kommunikationsansvarig  
Valberedningen nominerar: 
 (1/1 poster)  
 Sebastian Salinder 
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Övriga nomineringar: 
 Inga övriga nomineringar 

Sebastian berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Sebastian lämnar lokalen.  

Anna Carbell läser upp Valberedningens nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Sebastian 
Salinder till Kommunikationsansvarig i M-Styret 16/17. 

§ 19.4.1.7. Intendent/SAMO 
Valberedningen nominerar: 
 (1/1 poster)  
 Fredric Furborg  
Övriga nomineringar: 
 Inga övriga nomineringar 

Fredric berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Fredric lämnar lokalen.  

Malin Settergren läser upp Valberedningens nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Fredric Furborg 
till Intendent/SAMO i M-Styret 16/17. 

 
Mötet ajoneras kl. 23:03 till kl. 23:08 i HB4. 
Mötet återupptas kl. 23:10 i HB4. 

§ 19.5 Utskott 

§ 19.5.1. MARM 16/17 

§ 19.5.1.1. Ordförande  
Valberedningen nominerar: 
 (1/1 poster)  
 Linnea Lindberg 
Övriga nomineringar: 
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 Inga övriga nomineringar 

Andreas Johansson lämnar lokalen. 

Linnea berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Linnea lämnar lokalen.  

Alexander Malmberg läser upp Valberedningens 
nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Linnea 
Lindberg till Ordförande i MARM 16/17. 

§ 19.5.1.2. Kassör 
Valberedningen nominerar: 
 (1/1 poster)  
 Andreas Johansson  
Övriga nomineringar: 
 Inga övriga nomineringar 

Andreas berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  

Andreas lämnar lokalen.  

Anna Carbell läser upp Valberedningens nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Andreas 
Johansson till Kassör i MARM 16/17. 

§ 19.5.2. MUU 16/17 

§ 19.5.2.1. Ordförande 
Valberedningen nominerar: 
 (1/1 poster)  
 Josefin Nilsson 
Övriga nomineringar: 
 Inga övriga nomineringar 

Josefin berättar kort om sig själv och svarar på frågor.  
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Josefin lämnar lokalen.  

Malin Settergren läser upp Valberedningens nominering. 

Mötesordförande Janna Hempel öppnar upp för diskussion.   

Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja Josefin Nilsson 
till Ordförande i MUU 16/17. 

§ 20 Övriga frågor Inga övriga frågor  

§ 21 Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor  

§ 22 Sång:  Du gamla du fria Sektionsmötet beslutar att: nuvarande sektionsordförande  
och nyinvalda sektionsordförande ska sjunga Kung för en 
dag av Magnus Uggla.    

Det var sjukt vackert och att dansen var fin.  

§ 23 Tävling  Förstapris är ett Airhockeyspel och går till Emanuel Sanne. 

Andrapris är en Tandfé och går till Linnea Lindberg i 
MARM 

Tredjepris är en Gosedjurshund och går till Joel Trollheden i 
MnollK 16. 

§ 24 Kvartalets bus Tre bus har inkommit 

    M.A.K. 15 föredrar Narnia buset. 

    Jens och Ellen föredrar BautaSten buset.  

    Viktor Hanna och Fabian föredrar Strategiskt styre buset.  

Sektionsmötet beslutar att: BautaSten buset är vinnare av 
kvartalets bus.    

§ 25 Mötets avslutande  Mötesordförande Janna Hempel avslutar mötet kl. 23:55. 
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!
Föredragningslista till Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte 
 
Plats:  HB4  
Tid: Tisdagen den 26 april 2016 kl. 12:00 – 13:00 med fortsättning kl. 17:15 –  
 
§ 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 motion 8: Ny sektionsmötesvisa 
§ 11.2 Julpyntsansvariga berättelse  

 
Mötet ajourneras 
  

§ 18.7 XP 16/17 
§ 12 Interpellationer 

§ 12.1 Interpellation 2: Maskinteknologsektionens Vision 
§ 12.2 Interpellation 3: Tisdagsluncher 

§ 13 Propositioner 
§ 13.1 Proposition 11: Renovering av Winden 

§ 14 Motioner 
 Inga inkomna motioner 

§ 15 Verksamhetsberättelser 
§ 15.1 XP 11/12 
§ 15.2 M-Ord 14/15 
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§ 15.3 M-Spel 14/15 
§ 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  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 XP 14/15  

§ 18 Verksamhetplaner 
§ 18.1 M.A.K. 16 
§ 18.2 MGK 16 
§ 18.3 MISS 16 
§ 18.4 MnollK 16 
§ 18.5 M-Sex 16 
§ 18.6 Rustmästeriet 16 
§ 18.7 XP 16/17 

§ 19 Val  
§ 19.1 Funktionärer 

19.1.1. Bautastensskötare 
Valberedningen nominerar: Alex Andreasson 

   (1/1 poster) 
19.1.2. Julpyntare 

Valberedningen nominerar:  
(0/2 poster)    

19.1.3. Fanbärare 
Valberedningen nominerar: Andreas Bågfeldt 
(2/3 poster)   Emilia Gustafsson 

§ 19.2 Sektionstidning 
19.2.1. M-Ord 

19.2.1.1. Chefredaktör  
Valberedningen nominerar:  Josefin Johansson 

19.2.1.2. Fotoansvarig 
Valberedningen nominerar:  
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19.2.1.3. Övriga ledamöter 
Valberedningen nominerar: Hanna-Maria Elfving 
(4/x poster)   Jens-Kristian Buss Bergman 
    Martin Trieu 
    Gustav Ljungquist 

§ 19.3 Sektionsrevision 
19.3.1. Revisorer 

19.3.1.1. Revisor 
(0/2 poster) 

19.3.1.2. Revisorssuppleant 
(0/1 poster) 

§ 19.4 Sektionsstyrelse 
19.4.1. M-Styret 

19.4.1.1. Ordförande 
Valberedningen nominerar: Anton Jansson 

19.4.1.2. Vice Ordförande 
Valberedningen nominerar: Staffan Björkdahl 

19.4.1.3. Kassör 
Valberedningen nominerar: Emanuel Sanne 

19.4.1.4. Näringslivsansvarig 
Valberedningen nominerar: Johan Karlsson 

19.4.1.5. Utbildningsansvarig 
Valberedningen nominerar: Alice Abrahamsson 

19.4.1.6. Kommunikationsansvarig 
Valberedningen nominerar: Sebastian Salinder 

19.4.1.7. Intendent/SAMO 
Valberedningen nominerar: Fredric Furborg 

§ 19.5 Utskott 
19.5.1. MARM 

19.5.1.1. Ordförande  
Valberedningen nominerar:  Linnea Lindberg 

19.5.1.2. Kassör 
Valberedningen nominerar: Andreas Johansson 

19.5.2. MUU 
19.5.2.1. Ordförande  

Valberedningen nominerar:  Josefin Nilsson 
§ 20 Övriga frågor 
§ 21 Under mötet bordlagda frågor 
§ 22 Sång: Du gamla du fria (Kung för en dag) 
§ 23 Tävling 
§ 24 Kvartalets bus 
§ 25 Mötets avslutande 



Postadress     Besöksadress:    E-post: 
Chalmers Studentkår     Hörsalsvägen 7    mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen    412 58 Göteborg    ordf@mtek.chalmers.se 
412 96 Göteborg 

 

 

 

 

 

 
 

Bilageförteckning 

 

1. Information – Julen 2015  

2. Interpellation 2 – Maskinteknologsektionens Vision  

3. Interpellation 3 – Tisdagsluncher  

4. Proposition 11 med bilagor – Renovering av Winden  

5. Verksamhetsberättelse M-Ord 14/15 

6. Revisionsberättelser för godkännande 

7. Verksamhetsplan M.A.K. 16 

8. Verksamhetsplan MGK 16  

9. Verksamhetsplan MISS 16 

10. Verksamhetsplan MnollK 16 

11. Verksamhetsplan M-Sex 16 

12. Verksamhetsplan Rustmästeriet 16 

13. Verksamhetsplan XP 16/17 

14. Ändringsyrkande Sten Li 

 



!
Interpellation!
2016004023!

M0Styret!
!

!

 

Interpellation 2 – Maskinteknologsektionens vision 
 
Bakgrund 
En punkt i M-Styrets verksamhetsplan lyder  

 
“I och med ett mer strategiskt arbetssätt vill Styret upprätta ett visionsdokument som ska berätta vad 
sektionen vill uppnå och som kommer underlätta för Styret att fatta bra beslut för Sektionen i ett längre 
tidsperspektiv än ett år i taget. Det är Styrets ambition att allt som görs i den dagliga verksamheten, både 
det utvecklande och löpande arbetet, kopplas till visionen.” 
 
För att ta fram en vision har M-styret haft en workshop tillsammans med äldre styrelsemedlemmar. Först 
brainstormades det fram en stor samling ord kring vad sektionen betyder, står för och bör jobba mot. 
Orden som ansågs mest betydelsefulla sattes ihop till meningar som mynnade ut i tre förslag som 
presenteras nedan.  

 

Frågeställning 
Med ovanstående som bakgrund frågar M-Styret vilket av de tre visionsförslagen nedan som 
styrelsen ska jobba vidare med? 

 
1 Alla maskinteknologer ska känna en tillhörighet till och stolthet för sektionen, samtidigt som 
man utvecklas och förbereds inför framtiden. 
 
2. Genom en bra sammanhållning ska alla teknologer känna glädje och stolthet för sektionen, 
med hög utbildningskvalitet ska alla teknologer ges möjlighet att påverka sin utveckling och vara 
väl förberedda för arbetslivet. 
 
3. Alla teknologer ska vara stolta över sektionens verksamhet och inspireras till nya 
framtidsvisioner av vår långa och anrika historia samtidigt som sektionen verkar för en hög 
utbildningskvalitet där kreativitet och glädje även bidrar till att förbereda teknologerna för 
framtiden.  
 

 

M-Styret genom 

 

_____________________ 

Emilia Gustafsson 

Ordförande M-Styret 15/16 



!
Interpellation!
2015009013!

M0Styret!
!

!

!

Interpellation!3:!Tisdagsluncher!
!
Bakgrund!
M0Styret!har!uppmärksammat!att!intresset!för!tisdagsluncher!är!relativt!lågt!efter!mottagningen!och!
framförallt!bland!de!äldre!teknologerna.!Det!är!ett!arbete!som!sällan!anses!vara!roligt!bland!våra!
föreningar!och!kommittéer!att!genomföra!och!då!ställer!vi!oss!den!naturliga!frågan!varför!det!är!så!
och!vad!kan!vi!göra!för!att!ändra!på!det?!När!konceptet!startades!för!ex!antal!år!sen!var!det!i!syfte!att!
erbjuda!mat!för!en!billig!peng!till!sektionens!medlemmar.!Priset!har!länge!varit!20!kronor!portionen!
och!vi!funderar!bland!annat!på!om!man!får!lika!mycket!bra!mat!för!20!kr!som!man!fick!när!konceptet!
startades.!

!

Frågeställning!
Med!ovanstående!som!bakgrund!frågar!M0Styret!

- Är!intresset!hos!medlemmarna!stort!nog!för!att!fortsätta!med!konceptet!tisdagsluncher?!
- Ska!vi!ändra!på!konceptet?!Exempelvis!enligt!följande:!

o Höja!priset!till!25!kr!
o Bara!ha!under!mottagningen!
o Bara!ha!läsvecka!105!
o Sälja!maten!i!”Express!lådor”!

- Om!konceptet!inte!har!en!framtid,!vad!kan!vi!då!ersätta!det!med!för!att!gynna!gemena!
maskinteknolog?!

!

!

!

!

!

M0Styret!genom!

!

_____________________!

Andreas!Bågfeldt!

Vice!Ordförande!M0Styret!15/16!
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Julen i Winden och införandet av ansvariga för julpyntet i vår mysiga 
sektionslokal blev lyckat och uppskattat. Det första som gjordes var att 
inventera Windens dåvarande julpynt och därefter äska pengar från M-styret, 
för inköp av nytt julpynt. Det resulterade i följande: 

 

•! Julgran i plast 
•! Julgransbelysning 
•! Julgransglitter   
•! Julstjärnor till fönster 
•! Granslinga till M-märket samt, 
•! Förgreningskontakter och timers    
•! Upphängningsanordningar 

 

Efter inhandling av ovannämnda artiklar dekorerades Winden med både nytt 
och gammalt julpynt. Julpyntet fick sitta uppe över julledigheten och 
plockades slutligen ner av julpyntsansvariga efter tentamensperiod 2.  

 

Årets julpyntare har koncentrerat sig på inköp av nytt julpynt. Visioner om 
att anordna något julinspirerat evenemang som julpyntarkvällar eller 
julpyntsverkstad fanns inledningsvis men det sena invalet gjorde att det inte 
fanns tid att verkställa dessa idéer. Idéerna kanske kommande års julpyntare 
kan ha i åtanke när de planerar sin verksamhet istället. 
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Proposition 11 – Windenrenovering, del 1 

Bakgrund 

Det var länge sedan något gjordes med Winden och den upplevs av teknologerna som tråkig och 
avskalad. För att göra Winden mer attraktiv och välkomnande för gemene maskinteknolog krävs 
utveckling av sektionslokalen. En renovering för att göra lokalen mer mysig och trevlig skulle i 
förlängningen bidra till ett mer attraktivt och livfullt sektionsengagemang på sektionen. 

Sektionen har god ekonomi och det är oklokt att ha så mycket pengar som sektionen har i 
dagsläget utan en tydlig plan för vad de ska användas till. Windenfonden har idag 159 453,57 kr 
och inget har tagits ut ur denna sedan våren 2013. Utöver detta har M-Styret budgeterat 20 000 kr 
för renovering och ligger drygt 83 000 kr över budget, vilket ger förutsättningar för en större 
renovering.  

Sedan september har M-Styret jobbat med att få igång processen och haft ett samarbete med 
Akademiska Hus genom Stefan Olausson (fastighetsingenjör på Akademiska Hus), Mikael 
Enelund (programansvarig på Maskinprogrammet), Johan Malmqvist (utbildningsområdesledare 
för MATS-området och som betalar för Winden) där alla parter har godkänt och är välvilligt 
inställda till renoveringsplanerna.  
 
Samma process med att utveckla Winden har lett till att vi fått kortläsare efter en motion på SM4 
2015. Detta ger oss möjlighet att ha låst på kvällar och helger vilket gör lokalen mindre 
stöldbegärlig. Även detta ger oss förutsättningar för att få behålla lokalen fin efter att den 
renoverats.  

I och med att M-Styret jobbat hårt med frågan så har högskolan budgeterat pengar för att skapa 
en lunchlösning i nya maskinhuset för att ta bort det tryck som i dagsläget finns på 
mikrovågsugnarna i Winden. Detta tillsammans med ett beslut från Vicerektorn om att alla 
sektionslokaler ska vara öppna mellan 08:00-15:00 istället för helt upplåst så tror M-Styret att det 
ger förutsättningar för våra teknologer att nyttja Winden i större utsträckning.  

Undersökningar kring vad maskinteknologerna vill ha har gjorts via Studentrösten och 
lunchforum. De kommentarer som inkom var att teknologerna önskade: mera mys, ljudsystem 
och mer pubverksamhet. Fönsterlampor har efterfrågats och det var väldigt uppskattat med 
julstjärnorna vid jul. M-Styret har tillsammans med Stefan Olausson, som är fastighetsingenjör på 
Akademiska Hus, jobbat fram en renoveringsplan för lokalen. I samband med detta har 
Akademiska Hus budgeterat för att byta golv och måla om hela Winden för att vi ska få en fin 
lokal.  

Sammanfattningsvis ger renoveringen ett nytt och fläckfritt tak samt ränna. Det blir tre dimbara 
zoner: lysrör i taket, spotlights i taket, fönsterlampor som styrs via reglage i baren. Av 
renoveringen får man också en barmiljö som gör det enklare att arrangera pubar då man inte  
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behöver flytta in och ut kylskåp till Winden. Ny och fräsch diskbänk med förvaringsmöjligheter 
samt framdragning av el för att kunna ha kaffebryggare och vattenkokare. Även 
upphängningsmöjligheter för ljudsystem installeras. Detta om en total summa på 190 485 kr.  

Då företag har möjlighet att justera sin offert med 15% enligt lag1 bör det även finnas utrymme 
för en justering (även om det är ovanligt med justeringar på så mycket som 15%) då detta är 
vanligt förekommande.  

I samband med detta bör man även se över vilka som ska ha rätt att hyra Winden och skriva om 
uthyrningsavtalet så det passar den nyrenoverade lokalen.  

Till propositionen tillhör bilagorna  ”Bilaga 1: UNDERLAG”, ”Bilaga 2: EKONOMI”, ”Bilaga 
3: OMBYGGNADSFÖRKLARING”, ”Bilaga 4: OFFERTER” 

 

Yrkande 

Med ovanstående som bakgrund yrkar M-Styret 

att godkänna de tre bifogade offerterna om en maximal summa av 190 485 kr + 15% 
för renoveringen av sektionslokalen, Winden.   

att M-Styret tillsammans med Rustmästeriet ser över uthyrningsreglerna så att de 
passar för den nyrenoverade lokalen. 

att Windengruppen får i uppgift att informera, samordna och ansvara för logistiken 
kring renoveringen.   

 

M-Styret genom 

 

_____________________ 

Emilia Gustafsson 

Ordförande M-Styret 15/16 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokum
ent/KOV_tips_till_dig_som_anlitar_hantverkare_2010_forenklad.pdf!
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Proposition 11 – Windenrenovering, del 2 

Bakgrund 

Vid insamling av åsikter genom bland annat studentrösten så visade gemene maskinteknolog ett 
intresse av att kunna använda Winden för att umgås, spela brädspel och pingis/biljard i en mysig 
miljö med exempelvis loungemusik. Kommittéer har påpekat att de hade uppskattat om de finns 
ett ordentligt ljudsystem och bra ölkylar för att underlätta vid arrangemang.  

Detta är något M-Styret tillsammans med Windengruppen haft till grund vid planeringen av 
inventarier till Winden. I en första upprustning av inventarier ser vi följande inköp som passande 
och nödvändiga för att ta ett steg mot en mer mysig miljö: 

- Ett ordentligt ljudsystem (4st 15” högtalare) som ska vara tillräckligt för sittningar och 
mindre fester. Ytterligare kommer det köpas in tillhörande mikrofoner för att det ska vara 
användbart vid sittningar.  
 

- 2st fullstora barkylar med glasdörrar som ska placeras i bardelen av Winden för att på så 
vis enkelt kunna arrangera publiknande verksamhet. 
 

- Gardiner med tillhörande upphängningsanordningar till alla nio fönster i Winden för att 
skapa mer av en hemmakänsla. 
 

- Ett ordentligt vitrinskåp med utrymme dels för pokaler men även för brädspel och annan 
underhållning som Maskinsektionen äger och vill erbjuda alla medlemmar. 
 

- Måla med griffelfärg och köpa in tillhörande ram för att på så vis skapa en permanent 
griffeltavla ovanför baren där man kan skriva upp menyer, utbud m.m. vid arrangemang. 
 

- Kaffebryggare och vattenkokare med tillhörande hyllplan för att möjliggöra en 
”kaffestation” inne i Windenbaren där alla kan brygga kaffe och göra te.   
 

- LED-slinga för att bakgrundsbelysa Maskinmärket i norra delen av Winden. 
 

- Slutligen finns det en post ”Övrigt” som ska täcka förbrukningsmaterial så som skruv, 
spik, buntband, penslar, sladdar m.m. Vid behov av mindre verktyg så kommer även det 
investeras. 
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En mer detaljerad lista med 

inventarier finns nedan.  

!

Artikel Pris Förtydligande kommentar 

Högtalarsystem 30 000 kr 4st högtalare, slutsteg, 
mikrofoner. Köps in via LoB. 

Kylskåp2 15 000 kr 2st kylskåp med glasdörr  

Gardiner 2 500 kr  

Gardinstänger3 1 341 kr Till 9st fönster 

Fönsterlampor4 2 592 kr Till 9st fönster: sockel + 
lampor 

Vitrinskåp5 10 795 kr Robust med plats för pokaler 
och spel 

Griffeltavelfärg6 800 kr  340 kr/liter 

Lister till griffeltavla7 300 kr  

Hyllplan8 1 000 kr Massiv ekskiva inkl. kapning i 
butik 

LED-slingor9 1 398 kr   

Kaffebryggare10 1 725 kr 3st kaffebryggare med 
automatisk avstängning 

Vattenkokare11 398 kr 2st vattenkokare 

Övrigt 3 151 kr Skruv, spik, sladd, konsoler, 
buntband, bets, penslar osv.  

   

TOTALT 71 000 kr  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 http://www.rancold.com/drickakyl-390 
3 http://www.jotex.se/jotex/elin-gardinstang/367604?N=1z13zmgZ1z13ze8&Ns=PriceProduct|0&Nao=23 
4 http://www.ellos.se/star-
trading/fonsterlampa/538593?N=1z141uoZ1z141ll&Ns=RankValue3|1&Nao=47&selArt=912375&pr=0C1B2S3T 
http://www.ellos.se/ellos-home/glodlampa-edison-x-koltrad-125-
mm/523381?N=1z13r7pZ1z141ll&Ns=RankValue3|1&Nao=1&selArt=912109&pr=0C1B2S3T 
5 http://www.chilli.se/mobler/forvaring/vitrinskap/rochelle-vitrinskap-ek-gra-rustik-p28784 
6 http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Farg-inomhus/Tavelfarg-svarta-tavlan-2000019488/ 
7 http://www.bauhaus.se/skugglist-furu-21x33x3600mm.html 
8 http://www.beijerbygg.se/store/privat/k%C3%B6k-bad/k%C3%B6k/b%C3%A4nkskivor/b%C3%A4nkskiva-raw-ek-oljad-
38mm-3000x610x38-900209348# 
9 http://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/belysning/led-lister-led-tejp/flexibel-led-tejp/led-list-150-rgb-5-m-p63939 
10 https://www.netonnet.se/art/hemhushall/kaffeespresso/kaffebryggare/electrolux-ekf7500/194756.9394/ 
11 https://www.netonnet.se/art/hemhushall/koksmaskiner/vattenkokare/andersson-wrk-23/203304.9416/ 
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Yrkande 

Med ovanstående som bakgrund yrkar M-Styret 

att godkänna inköp av inventarier om en total summa av 71 000 kr  

att Windengruppen får i uppgift att informera, samordna och ansvara för logistiken 
kring byggpass och inköp av inventarier.  

  

M-Styret genom 

 

_____________________ 

Emilia Gustafsson 

Ordförande M-Styret 15/16 
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Bilagor: Proposition 11 - Windenrenovering 

Bilaga 1: UNDERLAG 

I Motion – Kortläsare från SM4 2015 som skrevs av Oskar Slalomen finns att läsa följande: 
 
”Allt sedan M-Winden flyttade ner från vinden runt 2005 har en ständigt, ibland halvt 
stillastående, utveckling skett av Winden på entrévåningen. För att göra Winden mer attraktiv och 
välkomnande för gemene maskinteknolog krävs denna ständiga utveckling av sektionslokalen. Ett 
problem är dock att göra större investeringar till inköp av permanent ljud, lampor osv idag 
hindras då vem som helst som läser på Chalmers kan ta sig in i Winden 24 timmar om dygnet 
och en stor stöldrisk föreligger. Ett exempel på detta är när ett externt företag satte in en 
kaffemaskin i Winden våren 2013. Den stod där endast i tre veckor och plockades bort då den 
blivit länsad på pengar och förstörd hela fyra gånger under denna tid. Stölderna i våra 
föreningslokaler har även dem ökat under de senaste åren. Därför anser motionären att det bör 
sättas in kortläsare till Winden. Förslagsvis på två av tre dörrar och att den tredje dörren endast 
går att öppna inifrån.  
 
Hur ska man då lösa problem som kan uppstå med att inte alla kommer in i Winden? Dörrarna 
skulle kunna vara öppna under lunchtid så att alla kan komma in och värma mat osv. Ett annat 
problem som kan uppstå är att det inte finns någon naturlig lunchplats för övriga studenter i 
maskinhuset med då bör man enligt motionären föreslå att programmet köper in mikrovågsugnar, 
bygger om Omega och sätter in dem där. Då skapas ett sådant utrymme som de flesta andra 
program har i anslutning till sina lokaler.  
 
Tidigare har undersökningar gjorts för att sätta in kortläsare men detta har verkat väldigt dyrt. Då 
pengar finns i Windenfonden som inte kan användas till investeringar för att det som investeras 
riskerar att bli stulet (något slags moment 22 uppstår i detta resonemang…) så bör det, trots att 
det är dyrt läggas pengar på kortläsare. 
 
Undersökningar bör göras om hur Winden ska vara öppen under dagarna samt ifall det kan vara 
aktuellt med permanent tillstånd i Winden då den är låst. Detta kan underlätta väldigt mycket när 
det gäller att hålla pub och liknande vilket i förlängningen skulle bidra till ett mer attraktivt och 
livfullt sektionsengagemang på Maskinteknologsektionen.” 
 
Diskussionen kring motion var att alla ville ha kortläsare installerad men helst inte betala för den. 
Beslutet som fattades var således att arbetsgruppen Winden får i uppgift att undersöka om det är 
möjligt att få kortläsare installerade i Winden i samband med att Chalmers byter kortläsare i 
maskinhuset.  
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Nu har kortläsare installerats och Winden ska således vara låst för alla icke-maskinare 15:00-08:00 
under vardagar och hela helgerna. Detta ger möjligheter för att utföra en större renovering och 
investera i större inventarier.  

I M-Styrets verksamhetsplan finns att läsa följande: 

“Prioriterat område 1: Winden 
Prioriterat mellan 2015/2016-2019/2020 

Då det i dagsläget saknas en gemensam och naturlig mötesplats för Teknologerna vill Styret verka 
för att skapa en sådan som fungerar både under och utanför skoltid.  
 
Verka för att nyttja Winden som mer än lunchlokal 
Då det i dagsläget är öppet för alla, i och med att det inte finns några låsmöjligheter, är det inte 
optimalt att investera i Winden med tanke på stöldrisk. En risk som är baserad på tidigare 
investeringar som gjorts. Det skulle också kunna underlätta vid kvällsarrangemang och uthyrning. 
I samband med detta ämnar Styret att titta vidare på låsmöjligheterna efter att ha tagit del av 
Windengruppens utredning och underlag. Styret vill även genom att undersöka möjligheterna till 
ett separat lunchrum kunna utveckla Winden till att bli mer som en äkta sektionslokal.  
 
Verka för att utveckla Windengruppen 
Styret vill ge Windengruppen möjlighet att utveckla sin verksamhet och vara navet i en mer 
omfattande renovering och upprustning av Winden. Detta genom att bidra med arbetskläder till 
Windengruppens medlemmar och mat för de som deltagar i arbetspassen under renoveringen.  

 
Verka för att möjliggöra en renovering av Winden 
Styret vill att Winden ska kännas som ett vardagsrum för teknologerna att trivas i och ta god 
hand om. Genom att möjliggöra för en större renovering vill Styret bidra till att höja stämningen i 
Winden och göra den till en mer central plats i Teknologernas vardag.”  

Det är detta som ligger till grund för varför M-Styret lagt så mycket tid på att ta fram just 
renoveringsplaner och godkännanden från berörda parter.   

I samband med att M-Styret drivit frågan har högskolan startat och budgeterat för att under 2016 
ta fram en lunchlösning för maskinhuset för att balansera trycket på mikrovågsugnarna.  

M-Styret har jobbat hårt för att få till renoveringsplaner och har kommit långt i processen med att 
få till en större renovering och det är därför ett väldigt bra läge att göra renoveringen nu.   
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Bilaga 2: EKONOMI 

De ekonomiska förutsättningarna är goda på sektionen och här granskas 

1. Windenfonden 
2. Budgeterad renovering 
3. Nulägesanalys av M-Styrets budget 

1. I reglementet § 16:1a går att läsa: 
 
”Windsfondens medel är till för att användas till renovering av Maskinteknologsektionens lokaler 
och sektionsbil. Fonden förvaltas av sektionsstyrelsen. Minst 5 % av eventuella överblivna medel 
inom sektionen skall tillfalla fonden.” 
 
Utvecklingen för Windenfonden har den senaste tiden sett ut enligt nedan, där det senaste uttaget 
skedde under vårteminen 2013 då bland annat baren byggdes.  
 

2012-07-01 170 438,27 kr 

2013-07-01 145 277,85 kr 

2014-07-01 150 566,85 kr 

2015-07-01 159 453,57 kr 

2. M-Styret har i sin budget en post för renovering av Winden på 20 000kr och ytterligare 4 800kr 
för arbetskläder och mat till arbetspassen. Detta för att ge förutsättningar för en renovering och 
tydliggöra kopplingen till verksamhetsplanen där Winden är ett prioriterat område under detta 
verksamhetsår.  

3. För att se över hur M-Styret ligger till i sin budget så jämförs de budgeterade summorna med 
de faktiska och förväntade summorna.  

 

 

 

 



!
Proposition!
2016.01.30!

M.Styret!
!

!
 

Intäkter 

Budgeterade intäkter 544 218,00 kr 

Faktiska och förväntade intäkter 434 129,13 kr  

Diff. - 110 088,87 kr 

Utgifter 

Budgeterade utgifter -572 418,00 kr 

Faktiska och förväntade utgifter -366 809,24 kr 

Diff 205 608,76 kr 

Dessa tal beror på att vissa arrangemang som genererar både intäkter och utgifter inte blivit av 
eller blivit annorlunda. Om man sedan jämför differenserna och tar bort det utgifter M-Styret 
haft utöver budget så får man ett totalt belopp mot budget som inte kommer att nyttjas. 

Totalt 

Total differens mot budget 95 519,89 kr 

Kostnader utöver budget 12 219,51 kr 

Totalt 83 300,38 kr 

 
Det finns alltså 83 300,38 kr att nyttja till en renovering kvar i M-Styrets budget, pengar som 
annars bara går tillbaka in på kontot och sparas vidare.  
 
Totalt ger detta tillsammans 159 453,57 + 20 000 + 83 300,38 = 262 753,95 kr som är möjliga att 
spendera på en större renovering av och inköp av inventarier till Winden.  

Om ett uttag om 260 000 kr görs kommer sektionen ha kvar drygt 600 000 kr i disponibla medel 
kvar. Detta är så pass mycket pengar att vi skulle kunna ha samma kostnader som i år under två 
års tid utan några intäkter innan det tar slut.  

Baserat på de senaste årens ekonomi så kan man om man vill tjäna in en summa i 
storleksordningen 260 000 kr på 3 år utan att ta bort några roliga arrangemang, föreningsstöd 
eller liknande. 
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Bilaga 3: OMBYGGNADSFÖRKLARING 

För att göra offerterna i bilaga 4 mer lättförståeligt så följer nedan en punktlista med vad dom 
betyder i praktiken.  

Tak 

- Byte av alla takplattor 
- Komplettering av ”ränna” i taket så att den blir hel och snygg igen 
- Demontering av gamla lysrör och montering av nya som är dimbara 
- Montering av krokar in taket för upphängning av högtalare 

Väggar 

- Framdragning av uttag för fönsterlampor 
- Framdragning av el-grupper och installation av eluttag på ena väggen för 

kaffebryggare/vattenkokare 
- Framdragning av uttag för en till kyl  
- Ombyggnation av baren så det finns plats för två stycken barkylar med glasdörr 
- Byte av diskbänk för att passa med kylarna 
- Installation av underskåp under diskbänken 
- Byte av kakel vid diskbänken 
- Montering av nya blandare till den nya diskbänken 
- Komplettering av persienner 

Utöver detta utförs följande av Akademiska Hus på deras bekostnad i samband med den övriga 
renoveringen.  

- Ommålning av tak och ränna till vitt. 
- Ommålning av väggar, element, ventilation, lister och fönster till vitt1 och chokladbrun2.  
- Byte av golv till en ny, bättre typ av plastmatta som tål att städas med vanligt 

rengöringsmedel utan att det tappar glans och som håller längre mot slitaget som blir av 
möbelflytt. Mattan kommer vara brun med träimitation för att få mer rustik känsla3. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 NCS S 0504-Y ”Bruten vit” 

2 NCS 7904-Y50R ”Mörkt chokladbrun” 

3 http://www.forbo.com/flooring/sv-se/produkter/projektvinyl/eternal/eternal-wood/bs2hhw#11052!
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Bilaga 4: OFFERTER 

Denna bilaga innehåller offerter från DS Byggnads AB, 3-Stads Akustik AB och EL-Finess 
elinstallationer AB. På offerterna tillkommer 25% moms och 8% administrativa avgifter. 
Tillsammans är de tre offerterna alltså på summan (43 000 + 20 900 + 77 200) · 1,25 · 1,08 = 
190 485 kr inkl. moms och avgifter.  

Eftersom alla renoveringar måste gå genom Akademiska Hus för att de äger fastigheterna så 
måste man använda deras kontrakterade firmor därför finns det ingen möjlighet för oss att välja 
vem som ska utföra renoveringen. Det är därför de 8% tillkommer i administrativa avgifter, 
eftersom Akademiska Hus handlägger och sköter kontakten mot företagen.  

 



 
Kontor  Telefon Telefax Org.nummer E-post 
Tagenevägen 5                               
422 59 Hisings Backa                             031-52 75 30          031-52 75 31              556628-7057           info@ds-bygg.se                 
Innehar F-skattsedel 
  
 

    
 
 

                                        Akademiska Hus Väst AB 
                  c/o Stefan Olausson 

Box 476 
    401 27 Göteborg 
   
Göteborg  2016-03-31 
 
 
 
Anbud  – ”Ombyggnad M1 - Elevfikarum” 
 
 
 
Härmed erbjuder vi oss att i enlighet med erhållna ritningar 
utföra rubricerade till en BUDGETkostnad av: 
 
 
Kronor Fyrtiotretusen                   ( 43.000:- ) 
 
 
För anbudet gäller: 
 
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på hela anbudssumman. 
 
 
Anbudet omfattar följande arbeten: 
 
Ombyggnad av pentry för att få plats för två kylskåp som levereras av verksamheten. 
Utbyte av bänkskåp och diskbänksplåt. 
Montering av 6st krokar i taket. 
Komplettering av persiennknappar. 
Utbyte av sockellister. 
Utbyte av nedersta raden kakelstänkskydd. 
Demontering av rör till diskbänk samt nymontering av 2st blandare. 
 
 
Detta anbud är från vår sida bindande i 1 månad från dato. 
Övriga upplysningar lämnas efter anfordran. 
Förfrågningar angående detta anbud besvaras av undertecknad. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
DS Byggnads AB 
 
 
 
Pekka Isaksson  
 



3-Stads Akustik AB                2016-03-20 
Box 15                           Tel. 0303-746 160  
446 21 Älvängen           Fax. 0303-748218 
Orig nr. 556590-0130  Vi innehar F-Skattsedel. 
krister@3-stadsakustik.se  0706-822172 
Alla priser är ex. moms 
 
Till: Stefan Olausson 
Företag: Akademiska hus 
Objekt: 0728 maskin rum 1014 
 
Pris för demontering samt deponi för befintliga undertaks 
skivor. Ny montage av nya 15mm tjocka undertaks skivor 
 
Pris 20 900kr 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Krister Larsson 
 
 
 



Hej$Stefan!$
$
Ledsen$för$sent$svar$
$

•         Installation$av$uttag$ovan$fönster$via$dimmer$för$glödljus$halogen$600w.$
Ca:$7´000kr$

•         Justering$kablage$till$spottar$på$ränna,$demontering$defekta,$$
installation$av$dimmer$för$glödljus$halogen$1000w,$befintliga$ljuskällor$är$vissa$som$inte$är$
dimmbara$ingår$ej$att$byta.$
Ca:$5´000kr$

•         Demontering$av$befintliga$armaturer$på$ränna,$komplettering$av$ränna$för$att$få$tre$rader$
med$armaturer$för$att$få$en$jämn$ljusbild,$$
installation$av$21st$nya$armaturer$över$dimmer.$
Ca:$58´000kr$

•         Demontering$1st$nätverksuttag$på$vägg.$
Ca:$400kr$

•         Ev.$komplettering$av$$uttag$för$kyl.$
Ca:$800kr$

•         Komplettering$av$ränna.$
Ca:$1´500kr$

•         4st$uttag$vid$pentry$dörr,$framdragning$av$nya$grupper,$$Installation$av$jordfelsbrytare$och$
säkring$i$central.$
Ca:$4´500kr$
$

Budgetpris:$77´200kr$ex$moms$
$
Alla$priser$ex$moms$
$
Med$Vänlig$Hälsning$
$
Magnus Nygren 
Projekt/Arbetsledning. 
ELWFiness$elinstallationer$AB$$
$
Tel:031W216800$Mob:0708-237579$
magnus@elWfiness.se$
$
$
EL#Finess)elinstallaltioner)AB)Göteborg))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Marieholmsgatan)10)B,)415)02)Göteborg)
Telefon:)031#216800)Mobil:)0705#406180)
$
$

$
Keep$it$green,$stay$on$screen$

$
$



Verksamhetsberättelse M-ord 14/15

M-ord började verksamhetsåret med att skaffa kläder med den heta M-ord-loggan på ryggen 
och med mysiga smeknamn till var och en. Eftersom styret gillar att hålla vår budget lite extra
snäv fick vi endast 300kr vardera till detta. Något vi var sisådär nöjda med.

Under nollningen bloggades det och där något festligt hände, där var vi (oklart vad som var 
hönan och ägget i sammanhanget). Det var en spännande nollning och denne dokumenterades 
även till första numret av M-ord för läsåret. Supernollor (i plural) intervjuades mm.

4 nummer skrevs under verksamhetsåret och vardera trycktes i ca 150 exemplar. Varje release
kom ut onsdagen läsvecka 8 i samband med ett ståtligt release-party med gofika, förutom 
numret inför julen. Eftersom lp2 för första gången slutade efter jul detta år valde vi att lansera 
den tidningen redan lv7. Dessutom valde trycket att byta till sämre färg och papper under året,
samt att ta mer betalt för detta än för tidigare beställningar.

Numren innehöll det gamla vanliga så som: Finn Fem Fel, Kuggprognos och Kuggliga, Mer 
och mindre bra annonser (lär er följa mallar och skaffa PS (speciellt styret)), lika som bär, 
Snygga kollage från M-photo, info från programrådet och en massa annat härligt skoj och 
viktigheter. Varje nummer hade ett underhållande och lärorikt tema.

Aspningen var i läsperiod 3 och vi hade väl lite varierande uppslutning. Öl-provningen var 
mycket uppskattad och kom även med i nästa nummer av tidningen, där vi en gång för alla 
kunde fastställa att tom de alkoholfria öl-alternativen hade mer smak än Pripps. Vi fick oss iaf
ett gäng nya M-ordare till invalet när aspningen av över.

Hoppas detta räcker! (Mest för eran skull så ni slipper ta upp det en gång till på nästa möte.)

Puss och kram! 

Redaktionen 14/15

Genom
Lisa Jodensvi
Chefredaktör M-ord 14/15



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

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



Verksamhetsplan M.A.K. 2016 
Grundtankar 
Som Pr-förening för maskinsektionen är M.A.K. representanter för 
maskinsektionen men också hela Chalmers. Vi strävar efter att visa 
ett gott uppträdande gentemot andra teknologer, nollan och andra 
sektionskommittéer. Vi värderar ett glatt sinne, en positiv livssyn 
och öppenhet mot alla. Att vara hjälpsam och tillmötesgående mot 
andra teknologer och sektionskommittéer är en självklarhet. 

Vision/Mål 
Vårt mål med året är att arrangera fler arrangemang som är öppna för maskinteknologer. Ett exempel 
på detta är att ha fredagspubar varje läsperiod som ska tilltala gemene maskinteknolog. M.A.K. 
hoppas att detta ska locka flera olika årskurser och vara uppskattat. M.A.K. vill se till att främja 
sammanhållningen på sektionen och samtidigt skapa ett ökat intresse för våra arrangemang. Som 
maskinsektionens PR-förening vill vi utåt sett ses som de som sprider god stämning och har ett glatt 
humör.   
 
 

Återkommande arrangemang under året 
  

• Tisdagslunch (1 gång/läsperiod) 
• Tentakäk i sista läsveckan innan tentaveckan 
• Fredagspub (1 gång/läsperiod) 

  
Läsperiod 4 
Sittning under Cortègeveckan      

Läsperiod 1 
Mottagningen 

• Ta emot nollan på Götaplatsen 
• Rundvandringen 
• Ekak och M.A.K. Grillen 
• PRuben 
• Vara MnollK behjälpliga under mottagningen 

 
Maskinaredagen 

• Roliga aktiviteter  
• Häfv 
• Pub 

Läsperiod 2 
Galliska spelen 

• Städa upp arrangemanget 
• Framtidsmål om att öppna upp det för chalmeristlag 
• Nyktra aspar 

Asperering 
Läsperiod 3 
Skidresa 
 
Maskinaredagen 



• Roliga aktiviteter 
• Häfv 
• Pub 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! kjk#M.A.K.#



Verksamhetsplan-

MGK-16-

-
Maskins-Griskommitté,-MGK,-har-för-avsikt-att-under-verksamhetsåret-16/17-genomföra-
följande:-

• Arrangera-den-årliga-Grisfesten-i-samband-med-att-de-sista-tentorna-inför-sommaren-
är-skrivna.-

• Arrangera-en-Kultingfest-under-mottagningsvecka-3-för-både-Nollan-och-övriga-
teknologer.-

• Genomföra-aspning-för-att-informera-övriga-maskinteknologer-om-hur-MGK:s-
verksamhet-är-uppbyggd-och-fungerar.-

• Arrangera-ett-tackkalas-för-alla-som-hjälpt-till-under-Grisfesten-och-Kultingfesten-

I-övrigt-ska-MGK-16-sträva-efter-ett-så-bra-samarbete-som-möjligt-med-övriga-maskinK
kommittéer.--

MGK-16-kommer-att-vara-MnollK-behjälpliga-under-2016-års-mottagning.-

-

Maskins-Griskommitté-genom-

Ordförande)Staffan)Björkdahl,)2016604611)



Verksamhetsplan-MISS!16"
!

Vi!i!MISS'16!har!som!huvudsaklig!ambition!att!främja!Maskinteknologsektionens!fysik,!hälsa!och!
psykiskt!välmående.!Detta!genom!att!aktivera!fler!maskinteknologer!och!skapa!roliga!evenemang,!för!
nya!som!gamla!maskinare.!I!likhet!med!tidigare!år!kommer!vi!hålla!i!pass!en!gång!i!veckan!och!då!
främst!i!kårhallen!varje!söndag,!men!vi!kommer!vid!tillfälle!även!kunna!idrotta!i!andra!miljöer.!Vi!
avser!att!ha!ett!varierat!utbud!med!pass!och!strävar!efter!att!locka!fler!maskinteknologer.!
Information!angående!veckans!aktivitet!eller!andra!händelser!kommer!nå!ut!via!veckobrevet,!
infningar!eller!vår!Facebook'sida.!

Exempel!på!pass!vi!planerar:!

• Bandy!
• Fotboll!!
• Ultimate!frisbee!
• Curling!
• Klättring!
• Innebandy!!
• Volleyboll!
• Quatroboll!
• Spökboll!!
• Badminton!
• Capture!the!flag!

I!och!med!vår!nya!position!(Evenemangsansvarig)!avser!vi!att!kunna!göra!större!och!bättre!
arrangemang.!Vi!avser!även!att!forma!och!förvalta!den!nya!positionen!på!bästa!möjliga!sätt.!!

Under!varje!läsperiod!kommer!vi!att!arrangera!minst!ett!större!arrangemang.!Vår!avsikt!är!att!vid!
tillfälle!försöka!göra!detta!med!föreningsöverskridande!samarbete.!Vi!kommer!även!satsa!på!att!få!in!
fler!mindre!evenemang.!Stora!sporthändelser,!så!som!betydande!fotbollsmatcher,!hoppas!vi!kunna!
visa!för!gemene!maskinteknolog.!

Exempel!på!aktiviteter!som!planeras!är:!!

• Futsalturnering!
• CM!i!spökboll!
• Sportpub!
• Matchvisning!
• MM!Simhopp!
• MM!Gokart!
• Paintball!
• Zorbfotboll!
• MM!i!Brödback!
• m.m.!

Under!hela!vårt!verksamhetsår!kommer!MISS!samarbeta!med,!ta!hjälp!från!eller!hjälpa!andra!
föreningar.!Exempelvis!kommer!vi!innan!och!under!Grisfesten!bistå!för!att!det!ska!bli!en!så!lyckad!
fest!som!bara!möjligt.!!



Under!mottagningen!kommer!MISS!delta!och!hjälpa!MnollK.!Vid!Nollkampen!kommer!vi!i!samarbete!
med!TD'laget!coacha!Maskin'!och!TDs!lag.!Vi!hoppas!också!på!att!tillsammans!med!TD'laget!kunna!
arrangera!flera!aktiviteter!för!alla!Nollan.!På!söndagarna!kommer!vi!som!brukligt!hålla!i!pass.!Vi!vill!
även!fortsätta!anordna!den!tidigare!så!lyckade!beachvolleybollturneringen!som!förekommit!senaste!
åren.!Vi!i!MISS'16!har!även!som!mål!att!starta!en!tradition!med!en!större!sektionsöverskridande!
fotbollsturnering!under!mottagningen.!Vår!förhoppning!är!att!detta!förs!vidare!till!våra!efterträdare.!!

Vi!har!även!en!plan!på!att!köpa!in!nya!maskinställ!så!att!maskinteknologen!snyggt!och!stolt!kan!
representera!vår!sektion.!Målet!är!att!de!ska!vara!klara!att!användas!innan!mottagningen.!Vi!ska!även!
förvalta!våra!två!kommande!fredagspubar!på!bästa!sätt.!!!

Efter!mottagningen!och!främst!under!läsperiod!2!kommer!vi!hålla!i!minst!tre!aspningar.!Avsikten!med!
dessa!är!att!nästa!års!sökande!kan!få!en!bra!inblick!i!vad!MISS!gör.!Vi!hoppas!kunna!locka!nya!som!
gamla!maskinteknologer!till!våra!aktiviteter!och!på!så!sätt!se!till!att!sektionen!håller!sig!i!toppform.!



Verksamhetsplan-MnollK-2016-

Vår-
• Hitta%sponsorer%

o Huvudsponsorer%
o Modulsponsorer%

%
• Göra%en%Nollmodul%

%
• Skicka%in%minst%30%Nolluppdrag%till%MK%

%
• Hitta%phaddrar%och%sätta%ihop%phaddergrupper%

o Phadderasp%
! Ha%en%informationsträff%för%blivande%phaddrar%
! Ha%en%pub%för%att%skapa%sammanhållning%mellan%blivande%phaddrar%

%
• Göra%en%budget%

o Budget%för%hela%verksamhetsåret%
o Budget%för%varje%arrangemang%på%mottagningen%
%

• Planera%arrangemang%tillsammans%med%föreningarna%
%

• Göra%ett%schema%över%mottagningen%
%

• Boka%lokaler%till%sittningar%och%Nollfinalen%
%

• Ha%kontinuerlig%kontakt%med%%
o MK%genom%

! Mosmöten%
o Programmen%genom:%

! Möten%och%kontinuerlig%kontakt,%främst%med%Lilian%
o M%och%TDIstyret%

! Möten%och%kontinuerlig%kontakt%
%

• Hitta%ett%nytt%biljettsystem%

Sommar-
• Skicka%iväg%modulen%till%nyantagna%och%reserver%

%
• Dela%in%alla%nollan%i%phaddergrupper%

Höst-
• Hålla%en%phadderutbilning%innan%mottagningen%börjar%

o Information%och%utbildning%
o KickIoff%för%phaddrarna%
%

• Genomföra%mottagningen%tillsammans%med%phaddrar%och%föreningar%



o Kontinuerliga%möten%och%kommunikation%under%mottagningen%med%
föreningar%och%phaddrar%
%

• Utvärdera%mottagningen%
o Enkäter%till%nollan%
o Enkäter%till%phaddrar%
o Enkäter%till%föreningar%
o Utvärdera%och%beskriva%varje%arrangemang%ingående%till%nästa%års%MnollK%

och%TDnollK.%
%

• Hålla%aspItillfällen:%%
o Aspar%för%M%
o Aspar%för%TD%
%

• Hålla%tackkalas%för%phaddrar%och%föreningar%
%

• Hålla%en%fredagsIAW%i%Bulten%
%

• Vara%med%och%starta%upp%TDNollK%och%nya%MnollK%
%

Mål-

Våra-mål-
• Ha%bra%samarbete%och%visa%uppskattning%för%föreningarna%och%phaddrarna%

o Möte%med%gamla%föreningsaktiva%och%gamla%phadderchefer%
o Hålla%pub%för%blivande%phaddrar%
o Skapa%kommunikationsmöjligheter:%Facebook,%mail,%drive,%schema%
o Möten%innan%och%under%mottagningen%
o Utbildningar%
o Tackkalas%%

%
• Ha%bra%kommunikation,%både%inom%MnollK%och%med%andra%inblandade%

o Två%jourtelefoner%under%mottagningen,%som%även%går%att%ringa%upp%ifrån%%
o Kontaktpersoner%i%föreningarna%och%i%phaddergrupperna%
o Arrangemangsansvariga%som%är%samma%som%kontaktpersonerna%
o Möten%innan%och%under%mottagningen%
o Gemensam%drive%och%gemensamt%schema%online%

%
• Ha%stor%variation%på%arren%under%mottagningen%

o Fler%alkoholfria%arrangemang%än%förra%året%
o Fler%sportarrangemang%än%förra%året%
o Arrangemangen%ska%vara%utspridda%på%

Kvällar/eftermiddagar/förmiddagar%
o Fler%pluggarrangemang%

%
• Ha%fler%parallella%arr%än%förra%året%

o Det%ska%finnas%arrangemang%som%lockar%folk%som%är%intresserade%av%olika%
saker%



o Alkoholfria%arr%samtidigt%som%sittningar%och%pubar%
%

• Ha%fler%separata%arr%för%TD%och%M%än%förra%året,%för%att%förbereda%inför%nästa%år.%%
%

o Olika%stationer%på%chalmersrundvandringen%
o Olika%övningssektionsmöten%
o Olika%pluggkvällar%

%
• Ha%bra%budget%och%ekonomisk%kontroll%

o Budget%för%varje%arrangemang%under%mottagningen%
o Kassören%ska%bara%sköta%ekonomin%under%mottagningen%

%
%



Maskinteknologsektionen, Chalmers   2016-04-22 

Verksamhetsplan M-sex 16/17  

Verksamhetsplan för M-sex 16/17   
 
Namn:    Post: 
Tobias Ekdahl  Sexmästare 
Ellinor Widroth  Bankir 
Nora Kronvall   Øhlchef 
Melina Makris  Spons-chef 
Balder Hagert   Festmästare 
Matilda Renman   PR-chef 
Lars Mohlén  Kulturchef 
Klara Lundström   Sexmästarinna 
 
 
M-sex har till uppgift att driva festverksamhet som gynnar maskinteknologsektionens 
medlemmar och att anordna Maskinteknologsektionens årliga vårbal.  
 
ET-raj 
I slutet av varje läsperiod kommer M-sex sedvanligt arrangera ET-raj i Gasquen, totalt 
fyra stycken inklusive vår överlämningsgasque. 
 
Läsperiod 4 
Under Cortège-veckan kommer M-sex tillsammans med prosex. ställa upp i 
Cortègemästerskapet i Fest, ett arrangemang som innefattar en sittning med eftersläpp i 
Gasquen.  
 
ET-rajet som är i slutet av läsperiod 4 kommer endast bestå av ett eftersläpp och ej 
någon sittning, detta på grund av sena tentor. 
 
Nu läggs även grunden för sponsorarbetet till vårbalen. Kontakt med eventuella 
sponsorer kommer att tas under läsperiod 1 och 2. 
 
Mottagningen  
Under mottagningsveckorna kommer M-sex att arrangera två gasquer med tillhörande 
sittning, där en av dessa gasquer kommer att hållas tillsammans med prosex. Den första 
av gasquerna kommer att vara den klassiska ”Schtekgasquen”, som vi har valt behålla då 
den tidigare år har varit väldigt uppskattad. Även detta år kommer M-sex att anordna 
”Skärgårdshänget” under mottagningen. Detta arrangemang innebär att vi tillsammans 
med de nya studenterna åker till Saltholmen vid fint väder, äter skaldjur och umgås. 
 
I början av Mottagningen kommer M-sex att hålla i en ”övningssittning”, vars syfte är att 
lära de nya studenterna vad en sittning är och vad som vanligen sker under en sittning. 
Under ”Kultingfesten” kommer M-sex att vara MGK behjälpliga om det finns behov av 
detta.  
 
Den första sittningen under mottagningen, som förra året var ”Oscarsgalasittningen”, 
kommer detta år samarrangeras av M-sex och Rustmästeriet.  
 
 
 



Maskinteknologsektionen, Chalmers   2016-04-22 

Verksamhetsplan M-sex 16/17  

Läsperiod 1 
Den största delen av läsperiod 1 innefattar det som är angivet under mottagningen (se 
ovan).  
 
Under denna period börjar vi ta kontakt med företagen som vi ser som potentiella 
sponsorer till vårbalen. 
 
Läsperiod 2 
Under ”Apsperioden” i läsperiod 2 kommer M-sex att stå för tre stycken asptillfällen. 
Syftet med asptillfällena är att de som deltar ska få möjligheten att lära känna oss i M-
sex bättre, samt att få en bättre inblick i vad föreningen gör och vad det innebär att vara 
med i den. Vårt mål är att under asp-perioden även hålla en så kallad ”Asp-gasque” där 
de som deltar får bättre förståelse för hur det är att arbeta i Gasquen. 
 
I december runt Lucia kommer M-sex arrangera Maskinteknologsektionens årliga 
julbord. Detta sker i samarbete med Rustmästeriet. 
 
Läsperiod 2 innebär fortsatt planering inför vårbalen. 
 
Läsperiod 3 
Nu kommer M-sex 17/18 att träda på. ET-rajet som hålls denna läsperiod är tänkt att 
fungera som en överlämningsgasque där vi ska lära nya M-sex hur det är arbeta i 
Gasquen, vilka arbetsområden som rör vilken post, samt övriga rutiner för hur man 
planerar och arrangerar gasque. 
 
M-sex arrangerar maskinteknologsektionens 68:e vårbal. Den är tänkt att äga rum i 
slutet av läsperiod 3 eller början av läsperiod 4. Detta är det sista arrangemanget som vi 
i M-sex 16/17 kommer att hålla innan vi går av. Vi ser vårbalen som det enskilt 
viktigaste evenemanget under vårt verksamma år. Mycket arbete och tid kommer därför 
att läggas ned på planeringen och utförandet av vårbalen. 
 
 
_______________________________ 
Tobias Ekdahl  
Sexmästare M-sex 16/17 



Verksamhetsplan-Rustmästeriet-16/17-

-

Rustmästeriet*16/17*ska*sträva*efter:*

• Ett*gott*samarbete*med*andra*maskinkommittéer:*
o Hjälpa*till*med*utlåning*av*material*som*kommittén*saknar*för*arrangemang.*

**
• Att*förbättra*Windens*kök*på*följande*punkter:*

o Förse*köket*med*den*utrustning*som*behövs.*
*

• Att*förbättra*Winden*på*följande*punkter:**
o Ha*bra,*noggrann*och*rättvis*syning*av*städning*i*hela*Winden*samt*kök*efter*

uthyrning.**
o Rensa*kylskåpen*en*gång*i*veckan*för*att*undvika*gamla*matlådor.*
o Förnya*uthyrningsreglementet*för*att*undvika*missförstånd*med*de*nya*

förändringarna*i*Winden.*
o Att*översätta*reglerna*till*engelska*för*att*underlätta*för*internationella*studenter.*

*
• Förbättra*skåpshanteringen*på*våning*två*i*MJhuset*på*följande*punkter*

o Inventera*skåplistan*så*att*alla*skåp*som*är*lediga*finns*med*på*listan.*
o Inventera*och*vräka*eventuella*personer*som*har*tagit*skåp*utan*att*ha*gått*genom*

Rustmästeriets*intendent.*
*
Rustmästeriet*16/17*skall*hålla*följande*arrangemang:*
*

• Maskinmästerskap*i*brödbacksrace*tillsammans*med*MISS*i*maj.*
• Grillning*i*Slottsskogen*under*rundvandringen*på*mottagningen.*
• Grottsits*för*de*nya*maskinteknologerna*under*mottagningen.*
• Sittning*under*mottagningen*som*arrangeras*tillsammans*med*MJsex.*
• Vara*MnollK*behjälpliga*under*mottagningen.*
• Maskinteknologsektionens*pub*i*Winden*under*Chalmers*pubrunda*läsvecka*1*varje*

läsperiod.*
• Stenhårt*Café*i*Bulten*varje*läsperiod.*
• Julbord*under*slutet*av*läsperiod*2*tillsammans*med*MJsex.*

*
Rustmästeriet*kommer*även*att*anordna*aspning*innan*invalet*av*nästkommande*
kommittémedlemmar*för*att*bekanta*dem*med*Rustmästeriets*verksamhet*och*kultur.*
*
Rustmästeriet*genom*
*
Rustmästare*Love*Eriksson,*2016704723*

*
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Verksamhetsplan XP-Styret 2016-2017 

Huvudmål: 

x Verka för att öka gemene teknologs verkstadsintresse och få denne att förstå vikten 
utav dessa kunskaper i en framtida ingenjörskarriär. 

x Administrera och genomföra kurser med målet att utfärda minst: 
o 4st metallkörkort (Alla metallmaskiner) 
o 12st metall light-körkort (Metallmaskiner utom fräs och svarv) 
o 12st träkörkort (Alla trämaskiner) 

x Tillhandahålla verkstaden för föreningens medlemmar. 
x Tillhandahålla 3D-skrivare för sektionens och föreningens medlemmar. 
x Sköta kontakten med skolans personal samt bibehålla den goda relation som finns 

idag. 
x Anordna minst en workshop per termin för att öka medlemsengagemanget. 
x Påbörja ett medlemsprojekt för att öka medlemsengagemanget. 
x Världsherravälde till år 2020. 

Övriga mål: 

x Delta aktivt i mottagningen och genomföra ett eget arrangemang, XP-race. 
x Hjälpa sektionen vid behov, främst ur tillverkningssynpunkt. 
x Öka intresset och ge alla som vill tillgång till 3D-skrivare. 
x Genom infar och sociala medier öka gemene teknologs vetskap om XP och verkstan. 
x Genoföra aspning i LP2. 
x Hjälpa CCC under Cortègen. 
x Fortsätta att vara skolan behjälplig i kurser så som Ingenjörsmetodik och 

Maskinelement. 
x Förbättra föreningens hemsida ytterligare. 

x Genom olika projekt och inköp av fler verktyg och handhållna maskiner, till 
framförallt träbearbetning, ge medlemmar utan körkort större nytta av sitt 
medlemskap samt öka deras närvaro i verkstaden. 
 
 

............................................ 
Emil Borglund Aspler 
Ordförande XP-Styret 16/17 

 

                                                   




