Kallelse till Maskinteknologsektionens första ordinarie vårmöte
Plats: Söndag: HA1
Tisdag: HA4 på lunchen & HA1 på eftermiddagen
Tid: Del I: Söndagen den 29 januari 2017 kl. 10:00 –
Behandlar §1-§9.2
Del II: Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 12:00 – 13:00 med fortsättning kl. 17:15
Behandlar §9.3 - §23
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Adjungeringar
§ 3 Val av mötesordförande
§ 4 Val av sekreterare
§ 5 Val av justeringspersoner
§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande
§ 7 Fastställande av föredragningslistan
§ 8 Godkännande av föregående mötesprotokoll
§ 9 Val
§ 9.1 Medlemsföreningar
9.1.1 XP-styrelsen 2017
9.1.1.1 Ordförande
Valberedningen nominerar
Övriga nomineringar

Inga inkomna

9.1.1.2 Kassör
Valberedningen nominerar

Eric Gustafsson

Övriga nomineringar

Inga inkomna

9.1.1.3 Övriga ledamöter
Valberedningen nominerar

Postadress
Chalmers Studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Nicholas Nobeling

Besöksadress:
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

Carl Nord
Birk Forsström
Fabian Myrheim Ebbesson
Lorentz Cederlöf
E-post:
mstyret@mtek.chalmers.se
ordf@mtek.chalmers.se

Filip Jonsson
Niklas Edgren
Carl Larsson
Övriga nomineringar

Inga inkomna

9.1.2 MIL 2017
9.1.2.1 Ordförande
Valberedningen nominerar
Övriga nomineringar

Vakant
Klara Holmgård

9.1.3 Caster 2017
9.1.3.1 Ordförande
Valberedningen nominerar

Jon Jaleby

Övriga nomineringar

Inga inkomna

§ 9.2 Sektionskommittéer
9.2.1 MGK 2017
9.2.1.1 Ordförande
Valberedningen nominerar

Love Eriksson

Övriga nomineringar
9.2.1.2 Övriga ledamöter
Valberedningen nominerar

Övriga nomineringar
9.2.2 M.A.K. 2017
9.2.2.1 Ordförande
Valberedningen nominerar
Övriga nomineringar
9.2.2.2 Kassör
Valberedningen nominerar
Övriga nomineringar
Postadress
Chalmers Studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress:
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

Inga inkomna
Moa Ekdal
Tobias Ekdahl
Filip Tagesson
Elin Winberg
Vakant
Sandra Säfdal
William Blixt
Inga inkomna
Rebecca Henrysson
Inga inkomna
E-post:
mstyret@mtek.chalmers.se
ordf@mtek.chalmers.se

9.2.2.3 Övriga ledamöter
Valberedningen nominerar

Övriga nomineringar

9.2.3 MnollK 2017
9.2.3.1 Ordförande
Valberedningen nominerar
Övriga nomineringar
9.2.3.2 Kassör
Valberedningen nominerar
Övriga nomineringar
9.2.3.3 Övriga ledamöter
Valberedningen nominerar

Övriga nomineringar
9.2.4 MISS 2017
9.2.4.1 Ordförande
Valberedningen nominerar
Övriga nomineringar
9.2.4.2 Kassör
Valberedningen nominerar
Övriga nomineringar
Postadress
Chalmers Studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress:
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

Foad Alhyek
Alexandra Söderholm
Thudor Sonnerup
Alistair McIntyre
Sara Roth
Anton Karlsson
Hugo Brokelind
Johanna Steninger

Olivia Elofsson
Inga inkomna
Markus Nilsson
Inga inkomna
Pernilla Gellerman
Alex Andreasson
Jacob Nissén Karlsson
Joakim Larsson
Linnea Widroth
Sara Annvik
Nicole Tran Luu
Erik Panzar
Johanna Steninger
Ludvig Linde
Inga inkomna
Daniel Pettersson
Inga inkomna
E-post:
mstyret@mtek.chalmers.se
ordf@mtek.chalmers.se

9.2.4.3 Övriga ledamöter
Valberedningen nominerar

Övriga nomineringar
9.2.5 Rustmästeriet 2017
9.2.5.1 Ordförande
Valberedningen nominerar

Inga inkomna

Max Bergström

Övriga nomineringar

Inga inkomna

9.2.5.2 Kassör
Valberedningen nominerar

Fanny Nilsson

Övriga nomineringar

Inga inkomna

9.2.5.3 Övriga ledamöter
Valberedningen nominerar

Övriga nomineringar
9.2.6 M-Sex 2017
9.2.6.1 Ordförande
Valberedningen nominerar
Övriga nomineringar
9.2.6.2 Kassör
Valberedningen nominerar
Övriga nomineringar
9.2.6.3 Övriga ledamöter
Valberedningen nominerar

Postadress
Chalmers Studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Erik Nylander
Ellinor Hallberg
Amir Abass
Zaid Saeed

Besöksadress:
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

Oskar Lundström
Jonathan Lundström
Jonathan Ekström
Malin Edviken
Vakant
Anton Karlsson
Sebastian Boström
Inga inkomna
Moa Lubell
Inga inkomna
Alexander Johansson
Sanne Larsson
Henrik Helmfrid
E-post:
mstyret@mtek.chalmers.se
ordf@mtek.chalmers.se

Axel Bolmvall
Vakant
Vakant
Övriga nomineringar

Hugo Brokelind
Jasmine Azadani
Pontus Björkman
Johanna Steninger

§ 9.3 Sektionens inspektor 2017-2019
M-Styret nominerar
Peter Torstensson
§ 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 Kallande av hedersmedlem
§ 12 Avtackande
§ 13 M-Sex hemlis
§ 14 Information
§ 14.1 Lägesrapport BrunoK
§ 14.2 Presentation av MALT
§ 15 Motioner
§ 15.1
Motion 2 – Revisorer (andra läsningen)
§ 15.2
Motion 6 – Invalsändring MARM
§ 16 Revisionsberättelser
§ 16.1
M-Styret 13/14
§ 16.2
M-Styret 14/15
§ 16.3
M-Styret 15/16
§ 16.4
M.A.K. 15
§ 16.5
M-Sex 15/16
§ 16.6
MARM 13/14
§ 16.7
MARM 14/15
§ 16.8
MARM 15/16
§ 16.9
XP 14/15
§ 16.10
XP 15/16
§ 17 Ansvarsfrihet
§ 17.1
M-Styret 13/14
§ 17.2
M-Styret 14/15
§ 17.3
M-Styret 15/16
Postadress
Chalmers Studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress:
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

E-post:
mstyret@mtek.chalmers.se
ordf@mtek.chalmers.se

§ 17.4
M.A.K. 15
§ 17.5
M-Sex 15/16
§ 17.6
MARM 13/14
§ 17.7
MARM 14/15
§ 17.8
MARM 15/16
§ 17.9
XP 14/15
§ 17.10
XP 15/16
§ 17.11
MGK 15
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Under mötet bordlagda frågor
§ 20 Sektionsmötesvisan
§ 21 Tävling
§ 22 Kvartalets bus
§ 23 Mötets avslutande

Bilagor
1. Motion 2 – Revisorer
2. Protokollsanteckning – Motion 2: Revisorer, Sten
3. Motion 6 – Invalsändring MARM
4. Motionssvar - Invalsändring

Postadress
Chalmers Studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress:
Hörsalsvägen 7
412 58 Göteborg

E-post:
mstyret@mtek.chalmers.se
ordf@mtek.chalmers.se

Motion
2016-11-07
Andreas Bågfeldt

Motion 2 - Revisorer
Bakgrund
I dag så väljer sektionen in 2 stycken revisorer samt en revisorssuppleant för att granska
sektionens räkenskaper. Det är en bra tanke att man har en suppleant som kan träda in då
de ordinarie två inte hinner med eller inte kan avsluta sitt åtagande. Dock har inte fallet varit
så de senaste åren utan suppleanten har behandlats som en ordinarie revisor i arbetsbörda.
Detta troligtvis eftersom det tillkommit fler räkenskaper samt att omfattningen på
räkenskaperna har utökats ordentligt senaste åren. Därför anser jag att det inte är mer än
rätt att alla tre kan titulera sig som revisorer då de alla delar arbetsbördan lika. Dessutom
anser jag inte att det är så viktigt att ha en suppleant om man har tre ordinarie revisorer
eftersom arbetet är väldigt flexibelt och därmed kan anpassa arbetstimmarna utefter
revisorernas scheman.
I samband med den här förändringen passade det även väl att uppdatera lite kring
avgränsningarna angående vem som kan förrätta revision på vilka bokföringar.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären
att

Ändra i paragraf 17:1 enligt följande:
från:

Revisorer

17:1 Sektionsmötet utser två revisorer och en revisorssuppleant med
uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomi.
Sektionens revisorer kan ej inneha annan förtroendepost, med
ekonomiskt eller organisatoriskt ansvar, eller anställning på
sektionen under sitt verksamhetsår. Sektionens revisorer kan ej
heller förrätta revision på sin egen bokföring från tidigare
kassörsuppdrag på sektionen.

Motion
2016-11-07
Andreas Bågfeldt

till:
Revisorer

17:1 Sektionsmötet utser två till tre revisorer med uppgift att granska
sektionens verksamhet och ekonomi.
Sektionens revisorer kan ej inneha annan förtroendepost, med
ekonomiskt eller organisatoriskt ansvar, eller anställning på
sektionen under sitt verksamhetsår. Sektionens revisorer kan ej
heller förrätta revision på bokföring från sina tidigare
engagemang på sektionen.

Motionär genom
_____________________
Andreas Bågfeldt

I beslutet som togs framgick det inte av motionärens yttrande, tillika bifallen att-sats,
vart förändringen skulle göras. Från diskussionerna under mötet rörande denna
motion framgick det dock tydligt att förändringen skulle gälla ändring i
Maskinteknologsektionens styrdokument.
I att-satsen står det inte bara vad som ska ändras till, utan även ändras ifrån.
Därmed kan man inte misstolka att yrkandet skulle gälla något annat än stadgan, och
därför är detta denna motions första läsning gällande stadgeändring, och behöver
därmed sammanlagt två på varandra följande bifall för att röstas igenom. Andra
läsningen av denna motion kommer därför att tas upp vid nästa sektionsmöte.

_______________________
Sten Li

Motion
2017-01-21
MARM

Invalsändring
Bakgrund
I dagsläget sker invalet av MARM:s ledamöter samt förtroendeposter i läsperiod 4. Att flytta detta till
läsperiod 3 skulle underlätta arbetet för gruppen i flera avseenden.
Eftersom tiden var väldigt knapp mellan inval och sommaruppehåll gjorde det att verksamheten
upplevdes svårstartad. Arbetsuppgifterna lades delvis på ledigheten och den korta tiden efter inval
gjorde att de nya medlemmarna upplevde att kunskapen var bristande. Vilket hade underlättats om
möjligheten hade funnits att sätta sig in i verksamheten under en längre period innan
sommaruppehållet. Medlemmar skulle alltså få möjlighet att sätta sig in i verksamheten under en
längre tid, eftersom överlämningsperioden blir längre innan de träder på 1:a juli.
Samarbetet med ArgZ skulle också underlättas då de träder på tidigare och arbetet med den
gemensamma mässan kan påbörjas tidigare. Även kontakten med företagen kan ske tidigare vilket
även det underlättar förarbetet med mässan.
Det kommer även bli tydligare för samtliga personer och företag som MARM har kontakt med, främst
de avtalsbundna kontakterna, genom att båda parter tydligt kan introduceras för varandra.
Med tanke på utskottets omfattning men också potential skulle detta ge möjlighet för kommande
medlemmar utveckla MARM:s verksamhet. Samtliga medlemmar skulle få möjlighet att skapa sig mer
förståelse för sina postspecifika uppgifter och skulle på så sätt ha lättare att vidareutveckla och
förbättra sin post.
Genom att tidigarelägga invalet skulle överlämningen kunna bli både mer övergripande men också
grundligare. MARM:s verksamhet skulle genom detta alltså kunna förbättras och utvecklas och
medlemmarna kan på så sätt bättre möta Maskinteknologsektionens studenters intresse i praktikarbetsmarknadsfrågor.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären
att

Ändra kap 6:5 Vårmöte 1 i stadgan
från:

Motion
2017-01-21
MARM

att

Ändra kap 6:5 Vårmöte 1 i stadgan
från:

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

till:
Vårmöte 1

6:5

Det åligger sektionsmötet att:
•

•

att
Vårmöte 2

inför nästkommande verksamhetsår välja:
o

förtroendeposter samt övriga ledamöter i årets
sektionskommittéer.

o

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

o

förtroendeposter i Arbetsmarknadsutskottet

vartannat år1 välja sektionens inspektor

Ändra Kap 6:6 Vårmöte 2 i stadgan
från:
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

Motion
2017-01-21
MARM

till:
Vårmöte 2

6:6

Det åligger sektionsmötet att:


MARM genom
_____________________
Linnea Lindberg

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 Utbildningsutskottet
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

Motionssvar
2017-01-27
Emanuel Sanne

Motionssvar – Invalsändring
Bakgrund
M-styret anser att MARMs motion skulle bidra till en bättre organisationsstruktur på
Maskinteknologsektionen. Att flytta invalet innebär en förlängd inlärningsperiod för de
nyinvalda, något som bidrar till högre kvalitativt arbete.
M-styret anser att motionen skall bifallas i sin helhet.

M-Styret genom
_____________________
Emanuel Sanne
Ekonomiansvarig M-Styret 16/17

