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§ 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 Meddelanden  

§ 9.1 Programmet informerar  
§ 9.2 Inspektor informerar  
§ 9.3 Kårledningen informerar  
§ 9.4 M-Styret informerar  
§ 9.5 FuM informerar  
§ 9.6 Föreningar informerar 
§ 9.7 Övriga informerar 

§ 10 Val av hedersmedlem 
§ 10.1 Nominering för Mikael Enelund 

§ 11 Stipendieutdelning av programmet 
§ 12 Information 

§ 12.1 Rapport från BrunoK 
§ 12.2 Berättelse från Julpyntarna 

§ 13 Fyllnadsval 
§ 13.1 Rustmästeriet 17 

 13.1.1 Ledamot 
 Valberedningen nominerar   Filip Björklund 
 
 Övriga nominerar    Inga inkomna 
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§ 14 Val 
§ 9.1 Sektionsstyrelsen M-Styret 17/18 
 9.1.1 Ordförande 
  Valberedningen nominerar   Moa Ekdal 
 
  Övriga nomineringar    Inga inkomna 
 
 9.1.2 Kassör 
  Valberedningen nominerar   Jonna Bengtsson 
 
  Övriga nomineringar    Inga inkomna 
 
 9.1.3 Vice ordförande 
  Valberedningen nominerar   Stina Wahlström 
 
  Övriga nomineringar    Inga inkomna 
 
 9.1.4 Näringslivsansvarig 
  Valberedningen nominerar   Måns Medin 
 
  Övriga nomineringar    Inga inkomna 
 
 9.1.5 Utbildningsansvarig 
  Valberedningen nominerar   Elin Winberg 
 
  Övriga nomineringar    Inga inkomna 
 
 9.1.6 Intendent/SAMO 
  Valberedningen nominerar   Vakant 
 
  Övriga nomineringar    Inga inkomna 
 
 9.1.7 Kommunikationsansvarig 
  Valberedningen nominerar   Vakant 
 
  Övriga nomineringar    Inga inkomna 
 
§ 9.2 Sektionsutskott 
 9.2.1 MARM 17/18 
  9.2.1.1 Ordförande 
   Valberedningen nominerar  Rasmus Ryrberg 
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   Övriga nomineringar   Inga inkomna 
 
  9.2.1.2 Kassör 
   Valberedningen nominerar  Daniel Olsson 
 
   Övriga nomineringar   Inga inkomna 
 

9.2.2 MUU 17/18 
  9.2.2.1 Ordförande 
   Valberedningen nominerar  Elin Winberg 
 
   Övriga nomineringar   Inga inkomna 
 
§ 9.3 Sektionsrevisorer 
 Valberedningen nominerar  Andreas Johansson 
      Christoffer Axelsson 
 
 Övriga nomineringar   Inga inkomna 
 
§ 9.4 Sektionstidningen M-Ord 17/18 
 9.4.1 Chefredaktör 
  Valberedningen nominerar  Sandra Säfdal 
 
  Övriga nomineringar   Inga inkomna 
 
 9.4.2 Fotografansvarig 
  Valberedningen nominerar  Georg Hess 
 
  Övriga nomineringar   Inga inkomna 
 
 9.4.3 Övriga ledamöter 
  Valberedningen nominerar  Klara Lundström 
       Carl Emme 
       Filip Tagesson 
       Matilda Renman 
       Sebastian Simmons 
§ 9.5 Funktionärer 

9.5.1 Bautastensskötare 
  Valberedningen nominerar  William Blixt 
 
  Övriga nomineringar   Inga inkomna 
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9.5.2 Fanbärare 
  Valberedningen nominerar  Matilda Renman 
       Nora Kronvall 
 
  Övriga nomineringar   Inga inkomna 
 

9.5.3 Julpyntare 
  Valberedningen nominerar  Klara Lundström 
       Sandra Säfdal 
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Proposition 2 
2017-04-02 

M-Styret

Valberedningen bereder val för samtliga Aktiva 

Bakgrund 
Nuläget 

M-Styret har mandat att tillsätta tillfälliga kommittéer och funktionärer på

Maskinteknologsektionen (stadgan 5:6, 11:7). Detta är en typ av verksamhet som M-Styret

på sikt ämnar utveckla för att öka mångfalden av engagemang avseende variation av

tidsåtgång och aktivitet, en slags vidarebyggnad på verksamhetsplanspunkt Prioriterat

område 2:e.

I dagsläget bereder dock M-Styret själva valen för dessa tillfälliga Aktiva. Hittills i år har M-

Styret berett val för bland annat Valberedningen(9) (vilket vi emellertid bör behålla för att 

minimera risk för jäv), MALT(5), MUU(3), BrunoK(3), Kandidatmiddagsgruppen(2) och 

Bakmaskinen(5). Talen inom parentes är antalet invalda, alltså hittills 27, men antalet 

sökande och intervjuade överstiger då och då antalet tillgängliga poster. Varje beredning tar 

i genomsnitt en timme. Detta innefattar utformning av frågor, effektiv intervjutid och 

diskussion kring lämplighet. Även om mängden tid lagd på intervjuer för ”mindre” 

engagemang kan tänkas vara mindre än en timme i genomsnitt summeras detta ihop till en 

stor tidsåtgång operativt arbete. 

Hur gynnar den här förändringen gemene maskinteknolog? 

Som ovan nämnts är målsättningen att öka utbudet och möjligheter till engagemang på 
Sektionen. Detta skulle då i sin tur fordra ett ökat antal beredningar. Resultatet blir en stor 
mängd arbetstimmar operativt arbete vilket går stick i stäv mot målsättningen om M-Styrets 
fokus på strategiskt arbete. Risken kan då bli att M-Styret i större utsträckning måste 
prioritera mellan inval till projektgrupper som har roliga eller viktiga idéer och andra viktiga 
strategiska frågor.  

Måste vi ha alla dessa beredningar, varför inte bara slopa dem? 

Att vara aktiv på Sektionen är förenat med ansvar gentemot sitt uppdrag och medlemmarna 

och ofta även ekonomiskt. Därför efterfrågas ändå någon form av lämplighetsutvärdering av 

en objektiv part. Det underlättar också eventuella situationer med fler sökande än platser 

och främjar transparens och den demokratiska organisation vi har.   

Lösning 

Smidigt nog har Sektionen en Valberedning vars syfte är just detta. Valberedningen har en 

mycket intensiv period i läsvecka 1 i läsperiod 3, respektive läsperiod 4 inför de både invalen 



Proposition 2 
2017-04-02 

M-Styret

på Sektionsmötena 3 och 4. De är även med under aspningsperioden för stöttning av nyfikna 

Sektionsmedlemmar samt har planering innan första ansökningsperioden kring julledigheten 

och utvärdering i slutet av sitt verksamhetsår. Däremot, med god framförhållning, kan 

tänkas att de har tid att dela upp beredning av de ovanstående val M-Styret hittills utfört på 

sina nio gruppmedlemmar på fasta tidpunkter under året.  

Yrkande 

Med ovanstående som bakgrund yrkar sektionsstyrelsen 

att ändra i stadga kapitel 7 ”Valberedning” 

från: 

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

Åligganden 7:4 Det åligger valberedningen att avge fullständigt namnförslag 
avseende de val som skall förrättas av sektionsmötet, i så god tid att 
nomineringarna kan anslås senast sex dagar, exklusive mötesdagen, 
före ifrågavarande val. 

till: 

Uppgifter 7:1 Valberedningen skall bereda samtliga val till sektionens 
förtroendeposter, undantag förtecknas i reglementet. Detta gäller ej 
nästkommande valberedning. 

Åligganden 7:4 Det åligger valberedningen att avge fullständigt namnförslag 
avseende de val som skall förrättas på sektionen, i så god tid att 
nomineringarna kan anslås senast sex dagar, exklusive mötesdagen, 
före ifrågavarande val. 

M-Styret genom

_____________________ 

Anton Jansson Ordförande M-Styret 16/17 



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 praktik-
arbetsmarknadsfrågor.  

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 6:6 Vårmöte 2 i stadgan 
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 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 kap 6:5 Vårmöte 1 i stadgan 

från: 

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.

o förtroendeposter i Arbetsmarknadsutskottet

• vartannat år1 välja sektionens inspektor

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

SSalinder
Markering



Motion 
2017-01-21 

MARM 

MARM genom 

_____________________ 

Linnea Lindberg  

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 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	

	



Verksamhetsplan  XP-Styret 17/18 
söndag den 26 mars 2017   

Verksamhetsplan XP-Styret 2017-2018 

Huvudmål: 

• Verka för att öka gemene teknologs verkstadsintresse och få denne att förstå vikten 

utav dessa kunskaper i en framtida ingenjörskarriär. 

• 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) 

• Tillhandahålla verkstaden för föreningens medlemmar. 

• Tillhandahålla 3D-skrivare samt laserskärare för sektionens och föreningens 

medlemmar. 

• Sköta kontakten med skolans personal samt bibehålla den goda relation som finns 

idag. 

• Anordna minst 3 st. workshops under verksamhetsår 17/18 för att öka 

medlemsengagemanget. 

• Anordna öppen verkstad en gång i veckan under läsveckorna 1-7 för att öppna upp 

verkstad för gemene teknolog. 

• Världsherravälde till år 2020. 

Övriga mål: 

• Delta aktivt i mottagningen och genomföra ett eget arrangemang, XP-race. 

• Hjälpa sektionen vid behov, främst ur tillverkningssynpunkt. 

• Öka intresset och ge alla lämpliga som vill tillgång till 3D-skrivare samt laserskärare. 

• Genom infar och sociala medier öka gemene teknologs vetskap om XP och verkstan. 

• Genomföra aspning i LP2. 

• Hjälpa CCC under Cortègen. 

• Fortsätta att vara skolan behjälplig i kurser så som Ingenjörsmetodik och 

Maskinelement. 

• 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. 

• Förbättra uttagningsprocessen för metallkursen med målet att utbildningen nyttjas. 

• Skapa ett ”makerspace” för 3D-skrivare samt laserskärare i kurslabbet. 

............................................ 

Nicholas Nobeling 
Ordförande XP-Styret 17/18 



Verksamhetsplan 

MGK 17 

 

Maskins Griskommitté, MGK, har för avsikt att under verksamhetsåret 17 genomföra 

följande: 

 Arrangera den årliga Grisfesten i samband med att de sista tentorna inför 

sommaren är skrivna. 

 Arrangera en pub under mottagningen 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. 

I övrigt ska MGK 17 sträva efter ett så bra samarbete som möjligt med övriga 

maskin-kommittéer.  

MGK 17 kommer att vara MnollK behjälpliga under 2017 års mottagning. 

 

Maskins Griskommitté genom 

Ordförande Love Eriksson, 2017-03-26 



Grundtankar: 

Som Maskinteknoloksektionens PR-förening är vi i M.A.K. 

representanter för både maskinteknologsektionen och 

Chalmers. Därför ligger det i vårt ansvar att alltid uppträda på 

ett sådant sett som vidhåller vårt goda rykte på såväl andra 

sektioner som högskolor. Detta vill vi göra genom att alltid 

sträva efter en go stämning både inom och utanför gruppen. Vi 

vill finnas till för alla teknologer för att göra deras tid på 

chalmers så bra som möjligt.  

 

Vision/Mål: 

Vi i M.A.K. har som mål att så många maskinteknologer som 

möjligt skall känna en lust och glädje inför att delta på våra arrangemang. Detta ämnar vi uppnå 

genom att synas så mycket vi kan och sprida glädje och god stämning bland maskinteknologerna. 

M.A.K. vill även fortsätta hålla fredagspub en gång per läsperiod för att ge maskinteknologerna ett 

forum för att i en lugn miljö kunna interagera. Ett mål vi har för vårt år är att hålla de galliska spelen 

tillräckligt kontrollerade så att vi med stolthet kan bjuda in fler lag ifrån chalmers. Vi vill utifrån ses 

som ett gott gäng med glädjespridare som alltid är öppna och har ett gott humör. 

 

 

Planering för det kommande året: 

 

Återkommande arrangemang under året: 

• Tisdagslunch (1 gång per läsperiod) 

• Tentakäk under den sista läsveckan innan tentaperioden 

• Fredagspub (1 gång per läsperiod) 

• M.A.K. mys (Ett mindre arrangemang per läsperiod såsom promenad, picknick, filmkväll o.d.) 

 

Läsperiod 4: 

• Sittning under cortégeveckan 

 

Läsperiod 1: 

Mottagningen 

• Ta emot nollan på Götaplatsen 

• Rundvandringen 

• EKAK och M.A.K. Grillen 

• Pub 

• Finnas till för MnollK under hela mottagningen 

 



Maskinaredagen 

• Roliga aktiviteter 

• Gratis mat 

• Servera gratis kaffe och té i winden under dagen. 

• Häfv 

Läsperiod 2: 

Galliska spelen 

• Fortsätta städa upp arrangemanget  

• Bjuda in fler chalmerslag 

• Öppna upp för lag utanför föreningar 

• Nyktra puffar 

• Mer strukturerat spår i de galliska skogarna 

Asperering 

Läsperiod 3: 

Skidresa 

Maskinaredagen 

• Roliga aktiviteter 

• Pub under kvällen 

• Gratis mat 

• Servera gratis kaffe och té i winden under dagen. 

 

kjk M.A.K. 



 
 
 
 
Verksamhetsplan MnollK-17 
 

Inledning  

Maskins nollningskommité har till uppgift att planera och leda Maskinteknologsektionens 
mottagning i enighet med Maskinteknologsektionen och Chalmers Studentkårs intentioner. 
(Maskinteknologsektionens reglemente 11:6b) 

MnollK-17 ska sträva mot att involvera så många som möjligt under höstens mottagning, 
främst nyantagna men även andra studenter på Maskinteknologsektionen. Under året ska vi ha 
god kontroll över ekonomin och jobba utifrån lagd budget.  

 
Prioriterade projekt  
Projekt som förväntas vara genomförbara på 1–2 år  
 

1. Phadderverksamheten 
Utveckla phadderverksamheten för att få fler phaddrar att aktivt delta under 
mottagningen. Detta ska ske främst genom att involvera och visa uppskattning för 
phaddrarna både innan, under och efter mottagningen.  
- Hålla arrangemang för att rekrytera phaddrar 
- Hålla en phadderutbildning   
- Införa en Vice phaddergruppschef som ska dela på ansvaret för phaddergruppen 

tillsammans med phaddergruppschefen  
- Inkludera phaddrarna i mottagningen 
- Arrangera tackkalas för alla phaddrar  
  

 
2. Samarbete mellan föreningar  

Sträva mot ett väl fungerande samarbete mellan MnollK och andra föreningar på 
Maskinteknologsektionen. Detta genom att ha bra och tydlig kommunikation mellan 
föreningarna och MnollK samt visa uppskattning mot föreningarna.  
- Hålla möten med alla föreningar  
- Kontinuerlig avstämning mellan föreningar och föreningsansvarig i MnollK både 

innan och under mottagningen 
- Skapa en gemensam drive med uppdaterade scheman för mottagningen 
- Arrangemangsansvariga i MnollK som hjälper föreningarna under mottagningen 
- Jourtelefon under mottagningen så att föreningarna lätt kan komma i kontakt med 

ansvariga i MnollK  
- Arrangera tackkalas för föreningarna 

 
 

 



3. Biljettförsäljning  
Fortsätta arbetet med att skapa ett välfungerande biljettsystem till mottagningen. Det 
ska vara smidigt för Nollan att köpa biljetter till alla arrangemang under mottagningen 
och biljettförsäljningen ska inte konkurrera med föreläsningarna. Samtidigt ska 
biljettförsäljningen vara ett tillfälle där/en möjlighet för MnollK och andra föreningar 
att dagligen träffa Nollan utanför arrangemangen.  
 

4. Utvärdering 
Påbörja utveckling av ett nytt system för utvärderingen av mottagningen. Målet är att 
få in fler svar från Nollan, föreningar och phaddrar. Metoden ska även ge möjlighet att 
på ett objektivt sätt utvärdera MnollK-17 arbete under mottagningen.  

 
 
Löpande arbete  
 
 Vår  

- Skapa en modul  
- Söka sponsorer till mottagning och modul  
- Göra en budget  
- Rekrytera phaddrar  
- Skicka in nolluppdrag till MK  
- Planera arrangemang med stor variation inför mottagningen tillsammans med övriga 

föreningar  
- Boka lokaler och Bruno till mottagningen 
- Planera Nollfinalen 
- Göra scheman till mottagningen  

  
Sommar 

- Skicka ut nollmodulen till antagna och reserver 
- Skriva och skicka ut nollenkäter   
- Sätta ihop phaddergrupper  
- Hålla en phadderutbildning innan mottagningen börjar 
 

 
Höst 

- Genomföra mottagningen  
- Utvärdera mottagningen  
- Genomföra aspar  
- Arrangera tackkalas för föreningar och phaddrar 

  



Verksamhetsplan				
MISS-17	

 
 
 
MISS har som huvudsaklig uppgift att främja gemene Maskinteknologs hälsa, fysik och 
psykiska välmående. Detta uppnås genom idrottspass och ett brett utbud av arrangemang. 
All information gällande verksamheten kommer att förmedlas via infningar, veckobrevet, 
affischer eller Facebook-sidan.  

MISSpass 
En gång i veckan kommer MISS-17 precis som föregående år att hålla ett två timmar långt 
idrottspass i kårhallen. Ambitionen med årets MISSpass är en ökad variation på passen, 
samt försöka få fler maskinteknologer involverade.  
 
Några exempel på MISSpass som planeras är: 
 

- Innebandy  
- Fotboll 
- Volleyboll 
- Klätterlabbet  
- Throwback Sunday  
- Skridskor  
- Spökboll 
- Badminton  
- Cirkelgym 
- Dans 
- Friidrott  
- Hinderbana 
- TriVolle 
- MISSpass Deluxe 
- Capture the flag 

Evenemang 
En gång per läsperiod är MISS obligerat att anordna ett större sportevenemang. Årets vision 
är dock att arrangera minst två större evenemang per läsperiod, där fokus läggs på sektions- 
och föreningsöverskridande arbete. MISS-17:s mål är att utveckla konceptet med 
sportpubarna genom nya aktiviteter och mer aktivt deltagande, samt arrangera fler mindre 
evenemang, som till exempel brännboll. 
 
 



Exempel på evenemang som planeras är: 
 

- MM i Simhopp 
- MM i Bowling 
- MM i Gokart 
- Sportpub 
- Paintball 
- CM i spökboll 
- Med mera 

Mottagningen 
Under mottagningen skall MISS underlätta arbetet för Mnollk, genom att vara behjälpliga vid 
andra föreningars evenemang och hålla i egna arrangemang.  
 
Ett prioriterat arrangemang för MISS-17 under mottagningen är en sektionsöverskridande 
fotbollsturnering. Som är en fortsättning på den fotbollsturnering som MISS-16 lade grund för 
under föregående års mottagning. Målet är att göra denna turnering större med fler sektioner 
och mer attraktiv för Nollan att delta i. Ytterligare ett högt prioriterat arrangemang är den 
klassiska beachvolleybollturneringen (Nolleyboll-cup) i samarbete med TD-laget. MISS-17 
ska även införa en Fifaturnering under mottagningen.  
 
MISS-17 kommer också att vara ansvariga för finalkampens Maskinlag under mottagningen. 
Det innebär att både träna och stötta Nollan inför och under kommande tävlingar.  

Aspperiod 
Under läsperiod två kommer MISS anordna tre stycken aspar. Syftet med dessa är att ge 
teknologen en bra insyn i verksamheten och utveckla innebörden av att engagera sig i 
kommittén. 

Hälsa 
För att ytterligare främja gemene Maskinteknologs hälsa har MISS-17 som ambition att 
införa ett kost- och träningsprogram.  

Maskinställ 
Det finns en ambition att fortsätta föregående års arbete med sektionens representationsställ 
så att teknologen stolt och snyggt kan representera Maskinteknik. 

CIS 
Under föregående år har CIS (Chalmers Idrottssällskap) utvecklats mycket. MISS-17 skall 
under året hjälpa CIS genom att marknadsföra deras verksamhet och på så sätt nå ut till 
idrottsintresserade maskinteknologer. 

 
 MISS genom, 

Ludvig Linde 
Ordförande 2017/2018 
miss@mtek.chalmers.se 
 



 Brödbacksturnering innan sommaren.

 Grottsits för de nya maskinteknologerna under mottagningen.

 Sittning under mottagningen som arrangeras tillsammans med M-
sex.

 Vara MnollK behjälpliga under mottagningen. 

Verksamhetsplan Rustmästeriet 17/18 

Rustmästeriet 17/18 ska sträva efter: 

 Ett gott samarbete med andra maskinkommittéer:

o Vara behjälpliga genom att låna ut material som kommittén saknar för 

arrangemang. 

 Att förbättra Windens kök på följande punkter:

o Förse köket med den utrustning som behövs.

o Ha en uppdaterad list över Windenkökets inventarier.

 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.Uppdatera 
planskissen över Winden i Windspärmen.

 Hålla kön till skåpen på våning två i M-huset kort genom att:

o Hålla skåplistan kontinuerligt uppdaterad 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.

 Kontinuerligt förbättra Stenhårt Café-konceptet för att särskilja det från övriga fredagspubar, 
till exempel genom att:

o Ha en annorlunda och tilltalande meny

o Erbjuda roliga sidoaktiviteter under puben, såsom karaoke, live band etc.

o På sikt erbjuda ett mer diversifierat dryckesutbud med t.ex. cocktails.

 Att arrangera en myskväll för nollan under mottagningen. 

Rustmästeriet 17/18 skall hålla följande arrangemang: 



 Maskinteknologsektionens pub i Winden under Chalmers pubrunda läsvecka 1 varje 
läsperiod.

 Stenhårt Café varje läsperiod.

 Med hjälp av M-sex arrangera ett Julbord i slutet av LP2. 

Rustmästeriet kommer även att anordna aspning innan invalet av nästkommande 

kommittémedlemmar för att bekanta dem med Rustmästeriets verksamhet och kultur. 

Rustmästeriet genom 

Rustmästare Max Bergström, 2017–03–26 



Maskinteknologsektionen, Chalmers 2017-03-26 

Verksamhetsplan M-sex 17/18 

Verksamhetsplan för M-sex 17/18 

Namn:  Post:  
Sebastian Boström  Sexmästare  
Moa Lubell Bankir  
Axel Bolmvall  Øhlchef  
Johanna Steninger Spons-chef  
Henrik Helmfrid Festmästare  
Sanne Larsson  PR-chef  
Alexander Johansson Kulturchef  
Jasmine Azadani Sexmästarinna 

M-sex har som uppgift att

• Bedriva festverksamhet för gemene maskinteknolog.

• Arrangera minst en gasque per läsperiod, om möjligt i form av ET-raj.

• Arrangera maskinteknologsektionens årliga vårbal.

• Bedriva tisdagslunch

Läsperiod 4 

• Hålla en gasque under Chalmersmästerskapet i fest tillsammans med Prosex.

• Börja arbetet inför vårbalen, genom att kolla på eventuella sponsorer samt lokaler.

Läsperiod 1 

• Mottagningen

o Hålla i övningssittning.

o Arrangera sittning tillsammans med Rustmästeriet.

o Arrangera ”Schtekgasque” med tillhörande sittning.

o Arrangera ytterligare en gasque i någon form av samarbete med TD.

o Arrangera ”Skärgårdshäng”.

o Sträva efter att hålla en frukost.

o Vara MNollK behjälpliga.

• Fortsatt arbete inför vårbalen, börja kontakta potentiella sponsorer.

Läsperiod 2 

• Bedriva aspning.

• Sträva efter att hålla en asp-gasque, eventuellt under ordinarie gasque..

• Hjälpa Rustmästeriet att arrangera ett julbord.

• Fortsatt planering inför vårbalen.



Maskinteknologsektionen, Chalmers  2017-03-26 
 

Verksamhetsplan M-sex 17/18 
 

Läsperiod 3 

• Överlämningsgasque tillsammans med M-sex 18/19. 

• Sträva efter att ge möjlighet till blommogram runt alla hjärtans dag. 

• Hålla i Maskinsektionens 69:e vårbal. 

M-sex strävar dessutom efter att 

• Arrangera en finsittning under året 

__________________________ 

Sebastian ”Bosse” Boström 

M-sex 17/18 

 




