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Proposition 2: Stadgaändringar 

Bakgrund 
I dagsläget finns det flera punkter i stadgan som inte är uppdaterade. Detta gör att i vissa 
tolkningsfrågor kan det vara svårt att veta hur man ska agera. På grund av detta anser M-
styret att det bör utföras flertalet stadgaändringar, kort bakgrund till var och en följer nedan: 

1. Då det kan uppstå problem med sektionens hemsida är det bra att göra punkten om anslag
av föredragningslistan mer allmän. Detta gör också att om det i framtiden kommer att
ändras till annat än en hemsida eller anslagstavla behöver man inte gå in och ändra i
stadgan.

2. Ibland kan de vara svårt att få tag på en mötesordförande från maskinsektionen och då
frågas personer på andra sektioner. Detta göra att inte alltid mötesordförande på
sektionsmötet har rösträtt och då bör denna inte ha utslagsröst.

3. Om Valberedningen skulle ha mindre än fem ledamöter skulle de inte ha möjligheten att
bereda ett val i den utsträckningen som krävs. Detta gör att det bör tilläggas ett minsta antal
för ledamöter i Valberedningen.

4. Då styrelsemötena ibland ligger tätare än tre dagar i mellan är det svårt att ha en färdig
föredragningslista till varje möte tre dagar innan sammanträdet. Därför bör detta istället
förtecknas i reglementet till en dag innan för att göra det lättare för styrelsen att behandla
frågor som dyker upp snabbare.

5. Kommittéerna tecknar inte firma längre. Kommittéernas förtroendeposter tecknar ett
förtroendeavtal gentemot sektionens firmatecknare att de skall sköta kommittéens del i
sektionens ekonomi.

6. Kårstyrelsen skall meddelas om alla viktiga beslut som tas på sektionen men det kan också
vara bra att förtydliga i stadgan att det är styrelsen som bär ansvar att göra detta.

7. Det är inte hela styrelsen som tecknar firma utan det är endast sektionsordförande och
sektionskassören.
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Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret 17/18 

Att Följande ändringar och tillägg görs i Maskinteknologsektionens stadga.  

1. 
Från: 

Kapitel 6 
SEKTIONSMÖTET 

Slutlig 
föredragningslista 
och handlingar 

6:12 Slutlig föredragningslista och till sektionsmötet hörande 
handlingar skall anslås på sektionens anslagstavla och hemsida 
senast en dag, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet. 

Till: 

Kapitel 6 
SEKTIONSMÖTET 

Slutlig 
föredragningslista 
och handlingar 

6:12 Slutlig föredragningslista och till sektionsmötet hörande 
handlingar skall anslås i pappersform, samt i digital form synligt 
och lättåtkomligt för alla sektionens medlemmar senast en dag, 
exklusive mötesdagen, före sektionsmötet. 
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Att Följande ändringar och tillägg görs i Maskinteknologsektionens stadga.  

2. 
Från: 

Kapitel 6 
SEKTIONSMÖTET 

Omröstning 6:17 Omröstning skall ske öppet. Personval och misstroendevotum 
skall dock ske med slutna sedlar, om någon så begär.  

Röstning med fullmakt får ej ske. 

Den mening som erhållit mer än hälften av antalet angivna 
rösterna gäller som sektionsmötets beslut. Vid lika röstetal gäller 
som sektionsmötets beslut den mening som biträdes av 
mötesordförande.  

Till: 

Kapitel 6 
SEKTIONSMÖTET 

Omröstning 6:17 Omröstning skall ske öppet. Personval och misstroendevotum 
skall dock ske med slutna sedlar, om någon så begär.  

Röstning med fullmakt får ej ske. 

Den mening som erhållit mer än hälften av antalet angivna 
rösterna gäller som sektionsmötets beslut. Vid lika röstetal gäller 
som sektionsmötets beslut den mening som biträdes av 
mötesordförande. Om mötesordförande ej har rösträtt enligt 
punkt XXX så tillfaller utslagsrösten sektionsordförande. 
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Att Följande ändringar och tillägg görs i Maskinteknologsektionens stadga.  

3. 
Från: 

Kapitel 7 
VALBEREDNING 

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

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

Till: 

Kapitel 7 
VALBEREDNING 

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

Sektionens nästkommande valberedning väljs av sektionsmötet. 
Valet skall beredas av sektionsstyrelsen.   
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Att Följande ändringar och tillägg görs i Maskinteknologsektionens stadga.  

4. 
Från: 

Kapitel 9 
SEKTIONSSTYRELSEN 
Kallelse m.m. 9:5 Kallelse, föredragningslista och samtliga till sammanträdet 

hörande handlingar skall utsändas minst tre dagar före 
sammanträdet vid beslutande styrelsemöte.  

Till: 

Kapitel 9 
SEKTIONSSTYRELSEN 
Kallelse m.m. 9:5 Kallelse skall utsändas minst tre dagar före sammanträdet vid 

beslutande styrelsemöte. Slutgiltig föredragningslista behandlas i 
reglementet. Handlingar som önskas bli behandlade på 
styrelsemöte skall vara sektionsstyrelsen tillhandla senast fem 
dagar före sammanträdet. 



Proposition 
2017-10-11 

Att Följande ändringar och tillägg görs i Maskinteknologsektionens stadga.  

5. 
Från: 

Kapitel 11 
SEKTIONSKOMMITTÉER 

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

Sektionskommittéernas verksamhet och ekonomi granskas av 
sektionens revisorer.   

Till: 

Kapitel 11 
SEKTIONSKOMMITTÉER
Ekonomi 11:5 Respektive förtroendeposter i sektionskommitté tecknar 

tillsammans ett förtroende kontrakt gentemot sektionens 
firmatecknare. 

Sektionskommittéernas verksamhet och ekonomi granskas av 
sektionens revisorer.   
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Att Följande ändringar och tillägg görs i Maskinteknologsektionens stadga.  

6. 
Från: 

Kapitel 15 
PROTOKOLL OCH OFFICIELLA ORGAN 

Beslut 15:2 Beslut som fattats inom sektionen och som berör kåren i dess 
helhet skall meddelas kårstyrelsen.  

Till: 

Kapitel 15 
PROTOKOLL OCH OFFICIELLA ORGAN 
Firmateckning 16:1 Beslut som fattats inom sektionen och som berör kåren i dess 

helhet skall meddelas kårstyrelsen. Detta är sektionsstyrelsens 
ansvar. 
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Att Följande ändringar och tillägg görs i Maskinteknologsektionens stadga.  

7. 
Från: 

Kapitel 16 
SEKTIONENS EKONOMI
Firmateckning 16:1 Sektionens firma tecknas av sektionsstyrelsen som helhet, samt 

av sektionsordförande och kassör gemensamt med en. 

Till: 

Kapitel 16 
SEKTIONENS EKONOMI 

Beslut 15:2 Sektionens firma tecknas tillsammans av sektionsordförande och 
sektionskassör. 

M-styret 17/18 genom

_____________________ 

Sektionsordförande  

Moa Ekdal  
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 Proposition 3: Reglementesändringar  

Bakgrund 
I dagsläget finns det flera punkter i reglementet som inte är uppdaterade. Detta gör att i 
vissa tolkningsfrågor kan det vara svårt att veta hur man ska agera. På grund av detta anser 
M-styret flertalet ändringar bör utföras, kort bakgrund till var och en följer nedan:

1. Det finns ingen instruktion för dagordningens struktur och detta bör därför strykas.
2. Styrelsemötets slutgiltiga föredragningslista bör förtecknas i reglementet istället för stadgan

för att göra den enklare att ändra. Detta då denna kan variera år till år beroende på vilka
dagar styrelsen sammanträder.

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären 

Att  ändra i maskinteknologsektionens reglemente enligt följande: 

1. 
Från: 

Kapitel 6 
SEKTIONSMÖTET 

Kallelse 6:2 Kallelse till sektionsmöte består av förslag till dagordning samt 
anslag. De skall innehålla datum, tid och plats för möte. 
Dagordning författas enligt instruktion. Affischer bör väcka 
intresse för deltagande. 

Till: 

Kapitel 6 
SEKTIONSMÖTET 

Kallelse 6:2 Kallelse till sektionsmöte består av förslag till dagordning samt 
anslag. De skall innehålla datum, tid och plats för möte. Affischer 
bör väcka intresse för deltagande. 
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Att  lägga till i maskinteknologsektionens reglemente enligt följande:   

2.  
Lägga till i:  

Kapitel 9 
SEKTIONSSTYRELSEN  

Kallelse m.m. 9:6 Beslutande styrelsemötens slutgiltiga föredragningslista med 
tillhörande handlingar skall utsändas minst dagen innan 
sammanträdet.   

 

 

 

M-styret 17/18 genom 

 

_____________________    

Sektionsordförande  

Moa Ekdal  
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Proposition 4: Tummen upp för att hålla med föregående talare 

Bakgrund 
Många av maskinteknologsektionens sektionsmöten är långa och utdragna, innehållande 
diskussioner som ej går framåt när mötet står inför beslut. Ett Prioriterat område i M-styrets 
verksamhetsplan är effektivisering av sektionsmötet. Under FuM, som är kårfullmäktige, så 
används “tummen upp” för att visa att man håller med föregående talare. Då det i dagsläget 
ofta tenderar till ske upprepningar och omformuleringar av åsikter under sektionsmöten 
anser M-styret att detta är ett koncept som kan vara till stor hjälp. Förslaget innebär att man 
får visa mötet sin åsikt utan att själv behöva få ordet, detta öppnar för effektivisering och 
innehållsrikare diskussioner. Förslaget tillhör mötesordningen och regleras i reglementet. 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären 

att Tummen upp för att hålla med den talande läggs till i mötesordningen i 
maskinsektionens reglemente. 

Alltså att reglementet ändras: 

Från: 

Kapitel 6 
SEKTIONSMÖTET

Sammanträde 6:1 
Vid sammanträde gäller följande mötesordning: 

Begäran av ordet 

Ordet begärs genom handuppräckning och delas i tur och 
ordning ut av mötesordförande. 

Replik 

Om ett anförande berör en speciell person har denne rätt till 
replik om högst en minut. Replik skall hållas i direkt anslutning 
till anförandet. En kontrareplik om högst en minut beviljas. 
Kontrakontrareplik beviljas ej.  

Ordningsfråga 



 
Proposition 
2017-10-11 

 
 
 

Debatt i ordningsfråga bryter debatt i sakfråga och skall avgöras 
innan debatt i sakfråga fortsätter. 

Streck i debatten 

Streck i debatten behandlas som ordningsfråga. Bifalls yrkandet 
om streck i debatten skall mötesordförande läsa upp talarlistan 
och föra upp de ytterligare personer som vill yttra sig. Därefter 
sätts streck i talarlistan. Endast de som står på listan får yttra sig i 
frågan och inga nya yrkanden i sakfrågan får framställas.  

Upphävande av streck i debatten behandlas som ordningsfråga. 

Yrkande 

Yrkande framställs både muntligt och skriftligt till 
mötesordförande. 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning i samband med beslut av sektionsmöte 
skall anmälas muntligt i omedelbar anslutning till beslutet och 
skriftligen senast 24 timmar efter mötet. 

Reservation 

Reservation mot beslut av sektionsmöte skall anmälas muntligt i 
omedelbar anslutning till beslutet och skriftligen senast 24 
timmar efter mötet. 

Ajournering 

Behandlas som ordningsfråga. Bifalls yrkandet om ajournering 
skall tidslängden av ajourneringen fastställas. 

Motion 

Motion som är upptagen på dagordningen måste tas upp och 
föredragas av motionären eller någon annan på mötet med 
förslagsrätt, annars faller motionen. Vidare skall 
Sektionsstyrelsen lämna sitt utlåtande om motionen och därefter 
följer allmän debatt. 

 

 

 

 

 

Till:  

Kapitel 6 
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SEKTIONSMÖTET 

Sammanträde  6:1 
 

Vid sammanträde gäller följande mötesordning: 

Begäran av ordet 

Ordet begärs genom handuppräckning och delas i tur och 
ordning ut av mötesordförande. 

Replik 

Om ett anförande berör en speciell person har denne rätt till 
replik om högst en minut. Replik skall hållas i direkt anslutning 
till anförandet. En kontrareplik om högst en minut beviljas. 
Kontrakontrareplik beviljas ej.  

Ordningsfråga 

Debatt i ordningsfråga bryter debatt i sakfråga och skall avgöras 
innan debatt i sakfråga fortsätter. 

Streck i debatten 

Streck i debatten behandlas som ordningsfråga. Bifalls yrkandet 
om streck i debatten skall mötesordförande läsa upp talarlistan 
och föra upp de ytterligare personer som vill yttra sig. Därefter 
sätts streck i talarlistan. Endast de som står på listan får yttra sig i 
frågan och inga nya yrkanden i sakfrågan får framställas.  

Upphävande av streck i debatten behandlas som ordningsfråga. 

Yrkande 

Yrkande framställs både muntligt och skriftligt till 
mötesordförande. 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning i samband med beslut av sektionsmöte 
skall anmälas muntligt i omedelbar anslutning till beslutet och 
skriftligen senast 24 timmar efter mötet. 

Reservation 

Reservation mot beslut av sektionsmöte skall anmälas muntligt i 
omedelbar anslutning till beslutet och skriftligen senast 24 
timmar efter mötet. 

Ajournering 

Behandlas som ordningsfråga. Bifalls yrkandet om ajournering 
skall tidslängden av ajourneringen fastställas. 

Motion 

Motion som är upptagen på dagordningen måste tas upp och 
föredragas av motionären eller någon annan på mötet med 
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förslagsrätt, annars faller motionen. Vidare skall 
Sektionsstyrelsen lämna sitt utlåtande om motionen och därefter 
följer allmän debatt. 

Tummen upp 

Tummen upp tillämpas om man vill visa att man håller med den 
som talar utan att själv behöva få ordet. 

M-styret-17/18 genom

_____________________ 

Sektionsordförande  

Moa Ekdal  
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 Proposition 5: Valberedningen skall bereda samtliga val 

Bakgrund 
M-styret har mandat att tillsätta tillfälliga kommittéer och funktionärer på
Maskinteknologsektionen (stadga 5:5,11:7). Verksamheter som denna ämnar M-styret på
sikt att utveckla för att öka mångfalden av engagemang avseende variation av tidsåtgång
och aktivitet. Detta är en vidarebyggnad på verksamhetsplanspunkten Prioriterat område 2.

I dagsläget bereder M-styret själva valen för tillfälliga aktiva, vilket är tidskrävande rent 
operativt arbete och ämnas minska för att istället kunna lägga mer tid på det strategiska 
arbetet på sektionen. Efter samtal med Valberedningen så finns det möjlighet för dem att ta 
över beredningen av de val som M-styret gjort inför inval på styrelsemöten. Invalen i fråga 
sprider sig över året vilket gör att dessa intervjuer inte behöver krocka med deras mest 
intensiva period inför invalsmötet i LP 3.  

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären 

att ändra i Maskinteknologsektionens stadga 

Från: 

Kapitel 7 
VALBEREDNING 

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

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

Uppgifter 7:1 Valberedningen skall bereda samtliga val till sektionens 
förtroendeposter som förrättas på sektionen. 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 17/18 genom

_____________________ 

Sektionsordförande  

Moa Ekdal  

Till:
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Proposition 6: Maskinteknologsektionens hemsida 

Bakgrund 
Under senaste verksamhetsåren har problemen med maskinteknologsektionens hemsida eskalerat. 
Temat som skapades 2013 har inte uppdaterats efter hand med att värdtjänsterna WordPress och Plesk 
utvecklats.  De mest kritiska problemen som uppkommit ur detta arrangemang ligger i säkerheten. 
Efter incidenter så som: 

31 juli ”Vi märkte idag att plesken har blivit hackad på ett sådant sätt att alla lösenord kopplade till 
plesken riskeras att ha kommit ut.” 

9 augusti ”Vi har uppmärksammat att er hemsida blivit hackad, och har påbörjat ett arbete med att 
återställa den. Ni kommer inte att kunna bruka den tills vi är klara. … För att förhindra att detta sker 
igen efter vi återställt den behöver ni uppgradera er wordpress och uppdatera eventuell egen kod som 
är infekterbar.” 

21 augusti ” Vad vi ser så är problemet temat som ni använder. Vi kan ändra temat, men om ni önskar 
att ha kvar erat egen skriva tema får ni hitta nån som kan fixa eran kod. vi har tyvärr inte tid” 

Typexempel på scenarion som uppstått efter intrång i högskolans system. Citerat ur svar från Grand 
Unified Debuggers när de rådfrågats om problemen. 

I och med detta vill M-Styret prioritera arbetet för att uppdatera mjukvaran för hemsidan. Aktören som 
skapade hemsidan, Kalle Ericson på Linexo Studios, utfrågades om deras möjlighet att vidareutveckla 
hemsida. De svarade att de varken har tid eller möjlighet att assistera med ett större projekt inom en 
närmare framtid samt att arbete inte skulle bli kostnadseffektivt för den här magnituden av arbete.  

Att bygga upp en ny hemsida från grunden leder till att sektionen kan expandera funktionaliteten på 
hemsidan och med en modernare design kommer hemsidan både ge ett bättre estetiskt intryck och vara 
lättare att använda. 

Efter en månads tid av sökande av it-företag som har möjlighet att ta sig an projektet på ett 
kostnadseffektivt sätt har M-Styret sållat ned till följande alternativ: 

1. Vaquita 
Om konsultföretaget:
Fem studenter från IT-sektionen har samlats tack vare deras gemensamma intresse och 
erfarenhet och startat ett konsultföretag under sitt tredje läsår på Chalmers. Alla är 
bekväma med den här typen av arbete och är familjära med verksamheten på Chalmers. 
Kostanden för projektet: 2 alternativ 

- Bygga helt ny hemsida från grunden med modern design med
samma funktionalitet som den gamla.
35 000 kr exkl. moms
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- Uppdatera befintliga sidan till senaste värdtjänst installationer. 
Reparation av nuvarande funktioner och ta bort funktioner och filer 
som inte längre kan utnyttjas.  
15 000 kr exkl. moms  

Månadskostnad: timtaxa för att projekt för underhåll. Exakt kostnad ej bestämd i 
nuläget.   

Tidsplan:  
- För hemsida byggd från grunden. Arbetet slutförs v4 2018 
- För uppdatering av nuvarande hemsida. Arbetet slutförs v51 2017 

Referenser: Företagets första arbete. De fem delägarna har alla jobbat som IT-
konsulter innan studierna.   

 
2. Websoluto  

Om byrån: 

”Vi har arbetat med webbutveckling sedan mitten av 90-talet, och på den tiden var det 
ett ganska omfattande arbete att bygga en bra hemsida. Idag är kvalitén på hemsidor 
oftast mycket bättre vilket till stor del beror på att många utvecklare använder sig av så 
kallade CMS-verktyg (Content Management Systems) som underlättar arbetet avsevärt. 
Genom att använda sig av ett CMS verktyg som WordPress, MODx eller Joomla t.ex. 
så får man mycket funktionalitet gratis; Inloggningsfunktionalitet, enkel editering av 
innehåll på sidan och publicering av nyheter är några av dessa saker. Genom att 
använda denna typ av system när vi bygger hemsidor så kan vi hålla nere kostnaderna.” 

Kostnad för projektet: 18 000 kr exkl. moms 

Månadskostnad för support: 249 kr/månad alternativt 600 kr/timmen under uppdrag 

Tidsplan: Flexibla 

Referenser: http://www.bambukalsonger.nu/ http://waitennis.se/  http://viahov.se/  

 
3. Insign 

Om byrån: 

”Insign har främst i fokus att leverera kvalitet och kundservice men att ändå vara ett 
prisvärt alternativ. Insign är en mindre webbyrå på Tjörn som huvudsakligen arbetar 
med webbdesign, grafisk design och att marknadsföra företag på Google. Vår affärsidé 
är att aktivt arbeta med våra kundrelationer, att hålla kontakt och se till att kunderna är 
nöjda med vad vi levererar. Med mottot ’varje gång ett företag syns värderas det’ 
försöker Insign att för sig själv och för sina kunder alltid skapa en modern 
profil/image.” 

Kostnad för projektet: 20 000 kr exkl. moms 

http://www.bambukalsonger.nu/
http://waitennis.se/
http://viahov.se/
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Månadskostnad för support: årsvis avtal för 395kr/månad 

Tidsplan: Flexibla, räknar med 25 timmar totalt för projektet 

Referenser: http://www.xlbyggpartner.se/ http://www.rmpmedia.se/ http://sbrf.se/  

 

Dessa är arrangemang är baserade på preliminära offerter. Notera att kostnaderna kan justeras i och 
med att arbete kommer igång.  

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret 17/18  

Att  sektionsmötet röstar fram ett av de alternativa it-företagen för anställning till   
projektet att uppdatera och designa om Maskinteknologsektionens hemsida  

Att  sektionsmötet ger M-Styret rätt att disponera kostnaden för att uppdatera och 
designa om Maskinteknologsektionens hemsidan enligt den uppskattade 
kostnaden för det utvalda it-företaget 

Att  sektionsmötet ger M-Styret rätt att justera maskinteknologsektionens budget för 
underhåll av Maskinteknologsektionens hemsidan enligt den uppskattade 
kostnaden för det utvalda it-företaget 

 
 
 
M-styret 17/18 genom 

 

_____________________    

Kommunikationsansvarig  
Jonathan Sjölander 
 
  

http://www.xlbyggpartner.se/
http://www.rmpmedia.se/
http://sbrf.se/
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 Motion 4: Ny post i M-sex 

Bakgrund 
I dagsläget ligger ansvaret och det operativa arbetet tillhörande sektionsbilen under M-
styret, vars verksamhetsplan innehåller mål att istället sträva efter det strategiska arbetet. 
M-styret har haft kontakt med samtliga kommittéer och föreningar på sektionen för att
utreda vilka som skulle passa bättre för uppgiften att ha ansvar för bilen, och det anses att
denna möjlighet finns hos M-sex. Vi har nu gemensamt kommit fram till att det bästa vore
att lägga till en ledamotspost i M-sex med ansvar över sektionsbilen eftersom det för tillfället
är olämpligt att placera ansvaret på en befintlig post. Dessutom kan M-sex vara i behov av
en till post vid arrangerandet av gasquer. Många andra sexmästerier på Chalmers har totalt
nio medlemmar, vilket är fördelaktigt vid arrangerandet av gasque. Syftet med denna post
skulle vara att ta på sig allt ansvar som för närvarande är associerat med sektionsbilen samt
att ingå i M-sexs övriga verksamhet.

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären 

att ändra i maskinteknologsektionens reglemente enligt följande: 

Från: 

Kapitel 9 
SEKTIONSSTYRELSEN 

Åligganden 9:3 Sektionsstyrelsens Studerandearbetsmiljöombud åligger att: 

● Ansvara för att sektionsbilen Bruno är i brukbart skick, dess
uthyrning och dess ekonomi

● Ansvara för den långsiktiga utvecklingen av sektionens
materiella tillgångar, såsom Bruno och Winden

● Sträva mot det bättre för maskinteknologerna, både vad gäller
den fysiska såväl som den organisaoriska och sociala
arbetsmiljön.

● Företräda teknologerna inom maskins skyddsområde i
arbetsmiljöfrågor.
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Till: 

Kapitel 9 
SEKTIONSSTYRELSEN 
Åligganden 9:3 Sektionsstyrelsens Studerandearbetsmiljöombud åligger att: 

● Ansvara för den långsiktiga utvecklingen av sektionens
materiella tillgångar, såsom Winden och tillhörande ljudsystem.

● Sträva mot det bättre för maskinteknologerna, både vad gäller
den fysiska såväl som den organisaoriska och sociala
arbetsmiljön.

● Företräda teknologerna inom maskins skyddsområde i
arbetsmiljöfrågor.

Från: 

Kapitel 11 
SEKTIONSKOMMITTÉER 
Sexmästeriet 11:2c Sexmästeriet har till uppgift att: 

● Driva festverksamhet för sektionens medlemmar.
Sexmästeriet åligger att: 

● Anordna Maskinteknologsektionens årliga vårbal.
Sexmästeriet består av förtroendeposter sexmästare och kassör, 
samt upp till sex övriga sexmästerister.  

Till: 

Kapitel 11 
SEKTIONSKOMMITTÉER
Sexmästeriet 11:2c Sexmästeriet har till uppgift att: 

● Driva festverksamhet för sektionens medlemmar.
Sexmästeriet åligger att: 

● Anordna Maskinteknologsektionens årliga vårbal.
● Ansvara för att sektionsbilen Bruno är i brukbart skick, dess

uthyrning och dess ekonomi.
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Sexmästeriet består av förtroendeposter sexmästare och kassör, 
posten bilasnvarig, samt upp till sex övriga sexmästerister. 

Det åligger sexmästaren att: 

● Bland sina sexmästerister utse en bilansvarig som skall
godkännas av sektionsstyrelsen.

M-styret 17/18 genom

_____________________ 

Sektionsordförande  

Moa Ekdal  

M-sex 17/18 genom

_____________________ 

Sexmästare 

Sebastian Boström  



Verksamhetsberättelse M-ord 16/17 
Under vårt år i M-ord gav vi ut 4 nummer av sektionstidningen, en i varje läsperiod. I 
samband med tidningarnas release bjöd vi på fika och under 3 av dessa bjöds det på 
hembakat och köpt fika. På vår första release så fick vi hjälp av Bakmaskinen med fikat och 
bakade äpplepaj med vaniljsås som vi kunde bjuda på.  

Under året dokumenterade M-photo nästan alla arrangemang som anordnades på 
sektionen och dessa bilder publicerades på Facebook och i tidningen.   

Med hjälp från styret kunde vi lägga in alla gamla tidningar på maskins hemsida. Där finns 
nu också mer information om M-ord och M-photo.  

I slutet av vårt år anordnade vi en Asp med vinprovning. Först bjöds det på middag, efter 
det fick vi tillsammans med våra aspar smaka på fyra olika sorters viner och bedöma dessa 
efter smak och doft för att sedan försöka gissa pris och härkomstland. Uppslutningen på 
aspen var god och under sektionsmöte 4 kunde ett stort gäng nya M-ordare väljas in.  

Redaktionen 16/17 

Genom  
Josefine Johansson 
Chefredaktör M-ord 16/17 
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Verksamhetsberättelse, 

 föreningen 

eXPerimentverkstaden 

2016-07-01 till 2017-06-30 

eXPerimentverkstadens styrelse under verksamhetsåret, i bokstavsordning: 

Emil Borglund Aspler, ordförande 

Christoffer Axelsson, kassör 

John Borenius 

Tobias Bredenberg  

Birk Forsström 

Tove Jensen 

Richard Löfwenberg 

Mathias Nilsson 

Jonathan Persson 

Nedan följer en punktvis redovisning av måluppfyllnaden under verksamhetsåret 16/17 för 

eXPerimentverkstadens styrelse. Efter dessa punkter följer en redovisning i mer eller mindre 

kronologisk ordning av höjdpunkter under verksamhetsåret. 

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 för sektionens och föreningens medlemmar. 

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

• Anordna minst en workshop per termin för att öka medlemsengagemanget. 

• Påbörja ett medlemsprojekt för att öka medlemsengagemanget. 

• Världsherravälde till år 2020. 

Måluppfyllnad av ovanstående huvudmål: 
• Genom allt vi har gjort har det långsiktiga målet varit som första punkten. 

• Kurser som har genomförts under verksamhetsåret: 

o 10 st metallkörkort (250% av målsättningen)  

o 11 st metall light-körkort (92% av målsättningen, mindre pga svagt intresse sista 

kursen) 

o 15 st träkörkort (125% av målsättningen) 
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o Utöver detta har tre personer i XP-styret lärt sig köra XPs NC-fräs 

• Vi har tillhandahållit verkstaden utan oplanerade uppehåll och har under verksamhetsåret 

haft 208 medlemmar. 

• Antalet 3D-skrivare har ökat från två till tre och under våren har samtliga skrivare varit näst 

intill fullbelagda. Runt 30 personer har genomgått 3D-kursen. 

• Kontakten med skolans personal har gått mycket bra.  

”Bästa XP-styret någonsin” -Janne 

• Under höstterminen anordnades en cykelworkshop, en hantverksworkshop inför jul med 

mycket god uppslutning, och en silversmidesworkshop. Under våren anordnades en 

workshop inför Allahjärtans dag samt en silversmidesworkshop som tyvärr blev inställd pga. 

få deltagare. 

• Medlemsprojektet slopades och istället satsade vi på fler workshops enligt föregående punkt 

samt ”öppen verkstad” (mer om det längre ner). 

• Arbetet för att nå världsherravälde har pågått under hela året. Detaljerna i detta arbete är av 

naturliga skäl sekretessbelagda.  

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 som vill tillgång till 3D-skrivare. 

• 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. 

• Förbättra föreningens hemsida ytterligare. 

• 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. 

Måluppfyllnad av ovanstående övriga mål: 

• Uppfyllt. Mer om mottagningen längre ner. 

• Tillverkat bla. Supernollbrickor och visat upp verkstan under RGMs besöksarrangemang. 

• En ny 3D-skrivare och vi har hållit 3D-kurs för alla som anmält sig. 

• Vi genomförde en stor inf inför julworkshopen. Vi skaffade Instagram och har infört ”veckans 

projekt” på Facebook och Instagram. Följarantalet på FB och Insta har ökat markant. På 

Facebook har antalet likes ökat från 467 till 634 i slutet av verksamhetsåret (ökning med 

167). Sådan statistik går inte att hämta på Instagram. 

•  Aspning genomförd med relativt högt deltagande och antal sökande. 

• Vi har hjälpt CCC och båda parter är nöjda med insatsen. Mer om Cortègen längre ner. 

• Vi har bidragit med handledare till Ingenjörsmetodiken och påbörjat utveckling av praktiska 

kurspass i Material och tillverkningsteknik- och Maskinelement-kurserna. 

• Föreningens hemsida har flyttats till ett mer stabilt webhotell och funktionen i 

medlemsdatabasen har förbättrats. 
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• En del verktyg har köpts in och befintliga verktyg har genomgått slipning och underhåll. Vi 

har även tillhandahållit ett utbud av trä, både gratis högkvalitativt spillvirke och högkvalitativt 

virke till försäljning för självkostnadspris. 

Verksamheten i kronologisk ordning 
Nedan följer höjdpunkter ur XP-styrets verksamhet under verksamhetsåret, uppdelat i mottagning 

respektive läsperioder. 

Mottagningen 

• Chalmersrundvandringen, höll en station 

• Slottsskogen, fanns tillgängliga för frågor från nyfikna nollan och deltog i aktiviteter. 

• M.A.K.-EKAK-grillen, grillade burgare till gästerna hela kvällen. 

• Bastu 1, Höll en station med äggskjutning och deltog under hela kvällen. 

• Kappseglingsbygget, håll kontakt med bygglaget och bidrog med byggexpertis, extra 

byggmaterial och verktyg. Hjälpte MK att städa upp byggplatsen med lövblås. 

• Schteekgasquen. 

• Spökfortet, skrämdes med ljudande motorer. 

• Serverade Nolllunch i Winden. 

• Grottsittningen. 

• Gycklade på Finphaddersittningarna. 

• XP-race, vårt egna arrangemang med gott 

deltagande och nöjda nollan. 

• Bygge av Kultingfesten. 

• Utställare på Finalkampen på Lindholmen. 

LP 1 (exl. Mottagningen) 

• Metall light-kurs 

• Träkurs 

• Tisdagslunch 

• Kurs i mätteknik för XP-styret 

• Bidrag till sektionstidningen M-ord med en annons 

• Träff med våra systerföreningar på Chalmers; ETA och CRF 

• Köp av profilkläder (för vägen mot världsherravälde) 

LP 2 

• Cykelworkshop 

• Aspning, tre tillfällen 

o Taco/ägg-asp, 143 deltagare 

o Bygg-asp med lösnummerkörning, 9 

deltagare 

o Mek-asp, 2 deltagare 

• PR för aspningen och ansökan genom sociala 

medier, affischering och infar 

• RGM-visningar i verkstaden 
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• Metallkurs 

• Träkurs 

• Upprättande av en ny sponskontakt med vertygstillverkaren Dormer. Vi fick en föreläsning 

och en hel hög med verktyg av dem. 

• Utställare på Rädda ägget, arrangerat av Chalmers centralt 

• Sektionsmöteslunch, ”Bästa SM-lunchen någonsin” -Mikael Enelund 

• 3D-kurs 

• Julworkshop, ”Tomteverkstad” med runt 20 deltagare 

• Julkort 

• Silversmidesworkshop 

• Medlemskväll, Gokartkörning och grillning med runt 20 deltagare 

• Överlämningsdokument skapade till nästa styre 

LP 3 

• Förintervjuer för de som sökt XP-styret 17/18 

• Nästa XP-styre valdes in med alla platser fyllda. Upplärningen av de nya började direkt efter 

sektionsmötet och fortlöpte under hela vårterminen. 

• Metall light-kurs 

• Träkurs 

• 3D-kurser 

• Tisdagslunch 

• Öppen verkstad införs varje onsdag 

• Vår kära laserskärare levereras 

• Styret utbildas i laserskäraren och en kurs för 

medlemmar utformas 

• Arbetskläder med profiltryck sponsrat från 

Tranemo Workwear 

LP 4 

• Representanter på Chalmersdagen 

• Hjälp till CCC med bearbetning av maskinelement 

till Cortègen 

• Expertkonsultation på VC/VVC-möten inför 

Cortègen 

• Studiebesök med styret på Volvo Trucks 

• PR-samarbete med ZYYX, inlägg på sociala medier 

• Metall light-kurs 

• Träkurs 

• Fortsatt utbildning av nästa XP-styre 

• Deltagande i CBK och Pyrots vårkalas 

• Cortègen 

o Arrat säkerhetskurs för byggare 

o Arrat två svetskurser för byggare 

o Byggjour i verkstaden alla dagar under byggveckan 
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o Reparation av XPs fordonspark 

o Bygge av nya lösnummer till XPs fordonspark 

o XP deltog i Cortègetåget med 11 lösnummer 

• Föreläsning i förbränningsmotorteknik och överladdning av Lennarth Zander från Boost 

Busters.  

• Studiebesök på SKF för styret 

• Laserkurser börjar hållas med mycket stort intresse från medlemmar 

• Bygge av Grisfesten 

• Påbörjat skapande av kursfilmer i samarbete med Motus 

Löpande arbete under hela året 

• Styrelsemöten varje vecka 

• Introkurser för alla nya medlemmar 

• Inköp av verktyg 

• Hålla ordning i verkstaden 

Övrigt 

Det som står beskrivet ovan är de aktiviteter som synts 

och betytt mest utåt, men mellan raderna finns även den 

dagliga verksamheten där Styrelsens ledamöter lagt ned blod, svett och tårar för att kunna driva 

föreningen framåt. Vi hoppas och tror att detta arbete är uppskattat, i vilket fall som helst så var det 

otroligt kul! 

 

För XP i tiden, Plikten framför allt, WSTS, osv. 
Emil Borglund Aspler 
Ordförande, eXPerimentverkstadens styrelse 2016/2017 
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	15 000 kr exkl. moms
	Månadskostnad: timtaxa för att projekt för underhåll. Exakt kostnad ej bestämd i nuläget.
	Tidsplan:
	- För hemsida byggd från grunden. Arbetet slutförs v4 2018
	- För uppdatering av nuvarande hemsida. Arbetet slutförs v51 2017
	Referenser: Företagets första arbete. De fem delägarna har alla jobbat som IT-konsulter innan studierna.
	2. UWebsoluto
	Om byrån:
	”Vi har arbetat med webbutveckling sedan mitten av 90-talet, och på den tiden var det ett ganska omfattande arbete att bygga en bra hemsida. Idag är kvalitén på hemsidor oftast mycket bättre vilket till stor del beror på att många utvecklare använder ...
	Kostnad för projektet: 18 000 kr exkl. moms
	Månadskostnad för support: 249 kr/månad alternativt 600 kr/timmen under uppdrag
	Tidsplan: Flexibla
	Referenser: 18TUhttp://www.bambukalsonger.nu/U18T 18Thttp://waitennis.se/18T  18Thttp://viahov.se/18T
	3. Insign
	Om byrån:
	”Insign har främst i fokus att leverera kvalitet och kundservice men att ändå vara ett prisvärt alternativ. Insign är en mindre webbyrå på Tjörn som huvudsakligen arbetar med webbdesign, grafisk design och att marknadsföra företag på Google. Vår affär...
	Kostnad för projektet: 20 000 kr exkl. moms
	Månadskostnad för support: årsvis avtal för 395kr/månad
	Tidsplan: Flexibla, räknar med 25 timmar totalt för projektet
	Referenser: 18Thttp://www.xlbyggpartner.se/18T 18Thttp://www.rmpmedia.se/18T 18Thttp://sbrf.se/18T
	Dessa är arrangemang är baserade på preliminära offerter. Notera att kostnaderna kan justeras i och med att arbete kommer igång.
	Yrkande
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	Att  sektionsmötet röstar fram ett av de alternativa it-företagen för anställning till
	projektet att uppdatera och designa om Maskinteknologsektionens hemsida





