
 
 
 
 
 

 
 
Slutgiltig föredragningslista för Maskinteknologsektionens andra ordinarie vårmöte 
 
Plats: HA4 
Tid: Tisdagen den 10 april 2018 kl. 12:00 – 13:00 med fortsättning kl. 17:30 –  
 
§ 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 Aktiva informerar 
§ 9.7 Övriga informerar 

§ 12 Verksamhetsplaner 
§ 12.1 MnollK 18/19 

§ 10 Motioner 
§ 10.1 Motion 6 - Namnbyte av Bruno  
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§ 11 Val 
§ 11.1 Funktionärer 

11.1.1. Fanbärare 
Valberedningen nominerar: Axel Bolmvall 

Sanne Larsson 
 
Övriga nomineringar: Inga inkomna 

 
11.1.2. Bautastensskötare 

Valberedningen nominerar: Ludvig Linde 
 

11.1.3. Julpyntare 
Inga inkomna nomineringar 

 
§ 11.2 Sektionsstyrelsen M-Styret 18/19 

11.2.1. Ordförande 
Valberedningen nominerar: Joakim Larsson 
 
Övriga nomineringar: Inga inkomna 
 

11.2.2. Kassör 
Valberedningen nominerar: Pernilla Gellerman 
 
Övriga nomineringar: Inga inkomna 
 

11.2.3. Vice ordförande 
Valberedningen nominerar: Erik Panzar 
 
Övriga nomineringar Inga inkomna 
 

11.2.4. Utbildningsansvarig 
Valberedningen nominerar: Alexandra Söderholm 
 
Övriga nomineringar Inga inkomna 
 

11.2.5. Kommunikationsansvarig 
Valberedningen nominerar: Anton Stjernholm Börjeson 
 
Övriga nomineringar Inga inkomna 
 

11.2.6. SAMO 
Valberedningen nominerar: Vakant 
 
Övriga nomineringar Inga inkomna 
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11.2.7. Näringslivsansvarig 

Valberedningen nominerar: Vakant 
 
Övriga nomineringar Inga inkomna 
 

§ 11.3 Sektionsrevisorer 
Inga inkomna nomineringar 
 

§ 11.4 MUU 18/19 
11.4.1. Ordförande 

Valberedningen nominerar: Alexandra  Söderholm 
 
Övriga nomineringar Inga inkomna 
 

§ 11.5 Sektionstidningen M-Ord 18/19 
11.5.1. Chefredaktör 

Valberedningen nominerar: Sophie Friberg 
 
Övriga nomineringar Inga inkomna 
 

11.5.2. Fotografansvarig 
Inga inkomna nomineringar 
 

11.5.3. Övriga ledamöter 
Valberedningen nominerar: Isak Dunge 
 
Övriga nomineringar Inga inkomna 
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§ 12.2 MGK 18/19 
§ 12.3 MIL 18/19 
§ 12.4 M-sex 18/19 
§ 12.5 M.A.K. 18/19 
§ 12.6 Rustmästeriet 18/19 
§ 12.7 XP 18/19 
§ 12.8 MISS 18/19 
§ 12.9 Caster 18/19 
§ 12.10 MARM 18/19 
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§ 13 Verksamhetsberättelser 
§ 13.1 MGK 17 
§ 13.2 MARM 16/17 
§ 13.3 XP 11/12 
§ 13.4 M-Spel 14/15 

§ 14 Revisionsberättelser 
§ 14.1 M-Styret 15/16 
§ 14.2 M-Styret 16/17 

§ 15 Ansvarsfrihet 
§ 15.1 M-Styret 15/16 
§ 15.2 M-Styret 16/17 
§ 15.3 MARM 16/17 
§ 15.4 MUU  16/17 
§ 15.5 XP 11/12 
§ 15.6 M-Spel 14/15 
§ 15.7 MGK 15 
§ 15.8 MGK 16 

§ 16 Övriga frågor 
§ 17 Under mötet bordlagda frågor 
§ 18 Sektionsvisan 
§ 19 Tävling 
§ 20 Kvartalets bus 
§ 21 Mötets avslutande 
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Bilagor 

1. Verksamhetsplan - MnollK 18/19
2. Motion 6 - Namnbyte av Bruno
3. Motionssvar 6 - Namnbyte av Bruno
4. Verksamhetsplan - MGK 18/19
5. Verksamhetsplan - MIL 18/19
6. Verksamhetsplan - M-sex 18/19
7. Verksamhetsplan - M.A.K. 18/19
8. Verksamhetsplan - Rustmästeriet 18/19
9. Verksamhetsplan - XP 18/19
10. Verksamhetsplan - MISS 18/19
11. Verksamhetsberättelse - MGK 18/19
12. Verksamhetsberättelse - M-Spel 14/15
13. Yrkande från revisorer 
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Verksamhetsplan MnollK-18

Maskinteknologsektionens mottagningskommitté 

Maskins mottagningskommitté har till uppgift att planera och leda 

Maskinteknologsektionens mottagning i enighet med 

Maskinteknologsektionen och Chalmers Studentkårs intentioner. 

(Maskinteknologsektionens reglemente 11:2b)


MnollK-18 ska sträva mot att anordna en mottagning där alla i möjligaste 

mån känner sig välkomna och uppskattade. Främst nyantagna men även phaddrar, 
föreningar och andra studenter som är involverade under mottagningen. Alla ska känna 
att de kan medverka utan att känna sig utsatta eller kränkta. Det ska vara stor variation på 
arrangemangen så att det finns arrangemang som intresserar alla Nollan och Nollan ska 
ha möjlighet att hitta vänner att umgås med. De nyantagna studenterna ska få bättre 
kännedom om Göteborg genom utveckling av arrangemang från tidigare år. För att Nollan 
ska få chans att träffa andra sektioner kommer samarrangemang hållas. 


MnollK-18 ska under sitt verksamhetsår:

- Anordna fredagspub i enlighet med det schema som fastställs av sektionsstyrelsens 

vice ordförande. 

- Hålla god kontakt med sektionens medlemmar.

- Ha kontakt med MK genom att ingå i MoS, Mottagningsverksamhetens 

Samarbetsorgan.

- Ha kontakt med programledningen och M-styret genom möten.

- Ansvara för att MnollKs hemsida är uppdaterad och brukbar.

- Skriva annonser till M-ord.

- Skicka in information om MnollKs arrangemang till veckobrevet.

- Föra diskussion med sponsoransvariga i andra föreningar på maskinprogrammet för 

gemensamma sponsorer.


Prioriterade projekt 
Samarbete mellan föreningar 
MnollK-18 vill sträva efter gott samarbete mellan övriga föreningar på 
Maskinteknologsektionen för god stämning och underlättande i arbetet för en bra 
mottagning. Detta genom att ha bra och tydlig kommunikation mellan föreningarna och 
MnollK samt visa uppskattning mot föreningarna. För ett bra samarbete ska även möten 
med alla föreningar hållas.


Innan och under mottagningen hålls kontinuerlig avstämning mellan föreningar och 
föreningsansvarig. Under arrangemang hjälper arrangemangsansvarig/a i MnollK 
föreningen/arna som håller i arrangemanget. Under mottagningen kan föreningarna lätt 
komma i kontakt med MnollK genom jourtelefon.


MnollK-18 ska även ha kontinuerlig kontakt med sektionsstyrelsen och berörda personer 
på Kåren angående mottagningen.




Phadderverksamhet 
Inkludera paddrarna i mottagningen och utveckla phadderverksamheten för att få fler 
phaddrar att aktivt delta under hela mottagningen. Detta ska ske främst genom att 
involvera och visa uppskattning för phaddrarna både innan, under och efter 
mottagningen. Möten med phaddergruppschefer kommer hållas för kontinuerlig 
uppföljning. Phaddergrupperna kommer ha en phaddergruppschef och en vice 
phaddergruppschef som tillsammans delar på ansvaret för respektive phaddergrupp.


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.


Löpande arbete 
Vår 
- Skapa nollmodul samt få den godkänd av kåren genom MK

- Anordna phadderrekrytering

- Planera nollfinalen

- Söka sponsorer till mottagning och modul

- Sammanställa nolluppdrag för MK:s godkännande

- Göra en budget

- Planera arrangemang med stor variation inför mottagningen tillsammans med övriga 

föreningar

- Sammanställa scheman till mottagningen

- Boka Bruno och lokaler till mottagningen


Sommar 
- Skicka ut modulen till antagna och reserver

- Skriva och skicka ut nollenkäter

- Samordna phaddergrupper

- Anordna phadderutbildning


Höst 
- Genomföra maskinteknologsektionens mottagning

- Uppföljning och utvärdering av maskinteknologsektionens mottagning

- Genomföra aspar

- Arrangera tackkalas för föreningar och phaddrar



 
Motion 

2018-03-28 
Carl Emme 

 
 
 

 

Namnbyte av Bruno 
 
Bakgrund 
Det är alltid viktigt att komma ihåg vart man kommer ifrån, vart man är och vart man är på 
väg. För olika av oss så är svaret på samtliga saker ovan ”Göteborg”. Och hur kan vi då hedra 
denna fantastiska stad må ni undra. Jo, det är ju så att vi på senare tid har köpt in den 
fantastiska bruna viton Bruno.  Och när man vill upphöja något, då finns det inget bättre sätt 
än att namnge något man håller kärt efter det man vill hedra. 

Därför förslår jag nu att vi i sann göteborsanda döper om Bruno till ”Gamla Bruno”. 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären 

att Bruno döps om till ”Gamla Bruno”.  

 

Motionärer genom 

 

 
_____________________    

Carl Emme 

 

 



 
Motion 

2018-04-10 
 

 
 

 

Motionssvar 6 - Namnbyte av Bruno 
 
Bakgrund 
Namnbytet är ett charmigt Göteborgsskämt som med all rätt hör hemma i Göteborg, men 
samtidigt är det nuvarande namnet Bruno på sektionens egna bil redan charmigt som det är. 
Styrelsen har dock ingen stark åsikt i frågan och vill höra sektionsmötets röst. På grund av 
hittills bristande övertygelse yrkar styrelsen på avslag av motionen i sin helhet. 

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret   

att Avslå motionen i sin helhet   

 

 

 

 

M-styret 17/18 genom 

 

_____________________    

SAMO 

Carl Bodin 

 

 



 
 

 
Verksamhetsplan MGK 18

  
Medlemmar : 
Ordförande : Jonathan Lundström 
Baransvarig : Jonathan Ekström 
Matansvarig : Oskar Lundström 
Musikansvarig : Moa Lubell 
Byggansvarig: Henrik Helmfrid 

 
Maskins Griskommitté, MGK, har för avsikt att under verksamhetsåret 18 genomföra 
följande: 

  
- Arrangera den årliga Grisfesten den 10:e Maj

  
- Ha ett arrangemang 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 18 sträva efter ett så bra samarbete som möjligt med övriga 
maskin-kommittéer. MGK 18 skall även vara MnollK behjälpliga under 2018 års 
mottagning i den mån de kan.  

 
Maskins Griskommitté genom  
Ordförande Jonathan Lundström, 2018-03-19  

 
  

 
 

 
 



 
Maskinteknologsektionen, Chalmers Studentkår              Datum: 2018-04-04  
MIL styrelsen 18/19 

Postadress    Telefonnummer   Epost 
Chalmers Studentkår   0725533422   mil@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen     
412 96 Göteborg 

MIL 18/19 Verksamhetsplan 
 

Medlemmar:  

Ordförande   Erik Nylander   
Kassör    Daniel Pettersson  
PR   Jonathan Sjölander 
Intervallansvarig  Anna Rydin 
Evenemangsansvarig Aime Vesmes 
 
 
 

1. MILs huvudsakliga mål 
MIL har som huvudsaklig uppgift att samla sektionens löpintresserade, främja maskinteknologernas 
hälsa, samt stödja de som planerar att springa Göteborgsvarvet. Detta ska ske oberoende av vilka 
ambitioner, erfarenhet och form som deltagare i MILs verksamhet utgår från. Detta kommer att 
genomföras genom att erbjuda löpträningar och olika evenemang dit samtliga maskinteknologer är 
välkomna.  
 

2. MILs kontinuerliga arbete  
Varje vecka kommer det att erbjudas tre olika löppass med olika fokus. Under slutet av LP3 
verksamhetsår 17/18 undersöktes passens utformning med maskinare för att identifiera 
förbättringsmöjligheter. Denna undersökning visade en önskan för ökad flexibilitet i passen. En åtgärd 
till responsen är att införa ett helgspass en gång i månaden. Vardagspassen utgår och slutar alltid från 
Chalmers medan helgspasset kommer att utgå från olika platser, vilket kommer att meddelas på 
facebook samt i veckobrevet. MILs styrelse kommer också kontinuerligt undersöka hur väl passen 
passar i årskursernas scheman och eventuella önskemål som finns bland passens deltagare. Passen 
kommer se ut som tidigare under resten av LP4 enligt beskrivningen nedan.  

2.1 Lugna pass 
På måndagar kommer ett kortare pass hållas för de som har mindre löpvana. Vi kommer att springa 
runt 3 km i ett tempo som alla deltagare kan känna sig bekväma med. Meningen med passet är att alla 
ska kunna testa på löpning utan att behöva känna något krav på kondition.  
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2.2 Långa pass 
Tisdagspassen består av längre löpning. Vi springer mellan 8 och 14 km beroende på önskemål från 
deltagarna. Passen ska anpassas så att det ska finnas möjlighet att springa en kortare sträcka för de 
som vill. Om det blir tillräckligt många deltagare kommer vi att dela upp gruppen utifrån önskat 
tempo.  

2.3 Intervaller  
På torsdagar hålls vårt intervallpass. Här kommer vi att köra olika typer av intervallträning, vilket 
meddelas i veckobrevet och på Facebook. 
 

3. Återkommande arrangemang 
MIL har sedan tidigare haft ett antal återkommande arrangemang som ligger knutna till 
sommarhalvåret. För att under kommande år lägga mer fokus på MILs synlighet kommer vi att sikta 
på ett mer utspritt upplägg genom att lägga till fler evenemang.  

LP4 

3.1 MM i MIL 
Varje vår hålls löpartävlingen MM i MIL. I år kommer den att hållas vid Skatås. Distansen är 10 km 
och efter loppet kommer alla deltagare att få kexchoklad och saft. Tävlingen är öppen för alla 
maskinteknologer och kommer inte att kosta något. Tävlingen hålls i en herr samt en damklass och 
medaljer kommer att delas ut till de tre snabbaste i respektive klass.  

3.2 Grillkväll med MIL 
Dagarna innan Göteborgsvarvet kommer intensiteten på löpningen minska. Därför planerar vi att hålla 
i MILs avslutningsgrill denna vecka istället för ordinarie pass. Avslutningen kommer att hållas vid 
Delsjön och bestå av aktiviteter, bad och korvgrillning över öppen eld. 

3.3 Göteborgsvarvet 
Sedan 2015 har MIL gett ut löpartröjor till alla maskinteknologer som anmält sig till Göteborgsvarvet. 
Detta genomförs i samarbete med MARM och Alten. Vi kommer även att ha en samlingsplats på 
själva loppet för att tagga varandra, där kommer det även att erbjudas energi och näringstillskott 
lämpat för precis innan loppet. 
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LP1 

3.4 MILs åtaganden under mottagningen 2018 
Föregående år har MIL hållit sig lite i bakgrunden under mottagningen. Det är något som vi vill ändra 
på. Vårt mål är att synas mer för att tidigt kunna locka deltagare till löppassen. 

3.4.1 Götaplatsen 
MIL har tidigare varit med på Götaplatsen och sprungit med ledet mot Chalmers. Detta är något som 
vi vill återuppta.  

3.4.2 Eget evenemang under mottagningen 
Förra året hade MIL ett löp och grillevenemang under mottagningen. Detta hölls på en morgon efter 
ett festarrangemang och samtidigt som andra arrangemang, vilket gjorde att ingen nolla deltog. Vi vill 
nu ändra det här evenemanget från ett löppass till något mer spännande för att möta den hårda 
konkurrensen om nollans uppmärksamhet bättre. Tanken är även att ändra dagen till en vardag efter 
lektionerna och utöka pr-arbetet för evenemanget. 

3.4.3 Samarrangemang 
MISS genomförde förra året arrangemanget boot camp där MIL hade en station. Vår ambition är att 
ha ett liknande samarbete.  

3.4.4 Rundvandringen 
Mil har tidigare haft en station tillsammans med MISS under rundvandringen. I år kommer vi att 
försöka göra så att MIL får en egen station. Detta eftersom MISS fick all uppmärksamhet, då det är en 
mer etablerad förening.  

3.5 Löpstart efter mottagningen 
Efter mottagningen är det viktigt att bygga på den introduktionen som nollan fått. Vi kommer därför 
planera in en utedag där vi tar med maskinarna till Delsjöområdet för grill, häng och motion med 
fokus på att introducera och planera löpningen under hösten.  

LP2 

3.6 Aspning 
Vi siktar på att arrangera två asper under aspperioden LP2. Vi kommer fortsätta med den traditionella 
luciaaspen då vi joggar genom campus och längs avenyn och sjunger i kör. Sedan planerar vi att hålla 
i en middagskväll i Winden där vi bjuder in deltagare att diskutera vad MIL styrelsens arbete innebär. 
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 LP3 

3.7 Vintersport event 
För att anpassa vår verksamhet under denna period då klimatet inte tillåter högintensiv löpträning så 
kommer vinteranpassade aktiviteter undersökas. I nuläget jämförs möjligheter att antingen åka 
långfärdsskidor eller långfärdsskridskor i närområdet. Beroende på förutsättningar för plats och 
ekonomi har vi ambitionen att leverera ett helt nytt event till maskinare i slutet av Januari 2019. 

3.8 Tröjor till maskinare som springer Göteborgsvarvet 
Löpartröjorna till Göteborgsvarvet är en resurs som skapar stor samhörighet bland medlemmarna i 
MIL. Vi siktar på att ha god framförhållning gällande planering och utformning av tröjorna. Dessa 
kommer som vanligt att införskaffas genom ett samarbete med Alten Sverige AB med motiv som 
representera dem och MIL.  
 
 
_____________________ 
Erik Nylander 
Ordförande MIL 18/19 
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Maskinteknologsektionen, Chalmers  2018-03-20 
 

  Erica Lundberg, M-sex 18/19 

Verksamhetsplan  

 M-sex verksamhetsåret 2018/19 

 

Medlemmar:  Post: 

Erica Lundberg Sexmästare 

Axel Hansson Bankir 

Lukas Ljunguist Øhlchef 

Elias Welander Hovmästare 

Kajsa Andreasson PR-chef 

Oliver Ståhl  Festmästare 

Axel Måneskiöld Spons-chef 

Erik Andersson Kulturchef  

 

 

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 

 
 
Läsperiod 4 
 

• Arrangera sittning under Chalmers Mästerskapen i fest, i samarbete med 
prosex. 

• Puffa Grisfesten  
• Påbörja arbetet inför Vårbalen, lokal- och sponsorletande 

 
Läsperiod 1 
 

• Mottagningen 
 

o Hålla i övningssittning 
o Arrangera en sittning tillsammans med Rustmästeriet 
o Arrangera Schtekgasque med sittning 
o Arrangera en sittning ihop med A6 med tillhörande Gasque-eftersläpp 

(om möjligt vagnssittning) 
o Arrangera ett ”häng” för nollan  
o Sträva efter att hålla en frukost 
o Vara MnollK behjälpliga 

 
• Fortsatt arbete inför vårbalen, ta kontakt med eventuella sponsorer 

 

 



Maskinteknologsektionen, Chalmers  2018-03-20 
 

  Erica Lundberg, M-sex 18/19 

 
Läsperiod 2 
 

• Bedriva aspning för kommande rekrytering 
• Hjälpa Rustmästeriet med julbord  
• Sträva efter att hålla en asp-gasque under ett ordinarie ET-raj 
• Fortsatt planering av vårbalen 

 
 
Läsperiod 3 
 

• Överlämningsgasque tillsammans med M-sex 19/20 
• Arrangera Maskinsektionens 70:e vårbal. Jubileum! 

 
M-sex strävar även efter att 
 

• Arrangera en sittning med MALT mellan mottagning och aspningsperiod 
 

 



Verksamhetsplan M.A.K. 2018 
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. Detta vill vi göra genom att alltid sträva efter en go 
stämning både inom och utanför gruppen.  Att vara hjälpsam och 
tillmötesgående mot andra teknologer och sektionskommittéer är en 
självklarhet. 

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 under de galliska spelen få med fler maskinteknologer. 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/läsperiod) 
• Tentakäk under den sista läsveckan innan tentaperioden 
• Fredagspub 
• M.A.K.-mys (Ett mindre arrangemang per läsperiod såsom promenad, picknick, mys, etc)  

Läsperiod 4 
• Sittning under cortégeveckan 

Läsperiod 1 
Mottagningen 

• Ta emot nollan på Götaplatsen 

• Rundvandringen 

• EKAK&M.A.K. Grillen 

• Pub 

• Finnas till för MnollK under mottagning 
 

Maskinaredagen 

• Roliga aktiviteter  

• Servera gratis kaffe och té i winden under dagen  

• Häfv  

• Pub under kvällen 

Läsperiod 2 

 



Galliska spelen 

• Behålla arrangemanget välstädat 

• Fokusera på att få med fler maskinteknologer  

• Nyktra puffar 

• Mer strukturerat spår i de galliska skogarna  
 

Aspirering 

Läsperiod 3 
Skidresa 

 
Maskinaredagen 

• Roliga Aktiviteter 

• Häfv 

• Pub under kvällen 

• Servera gratis kaffe och te i winden under dagen.  
 

                                   kjk M.A.K. 
 



Verksamhetsplan Rustmästeriet 18/19 
 

Medlemmar:  Post: 
Maja Carlsson Rustmästare 
Alexander Greger Kassör 
Jonathan Andersson Windschef 
Julia Ohlslöf  Bryggmästare 
Anna Sundberg PR-chef 
Ludvig Johansson Inköpsansvarig 
Max Edin Jakobsson Intendent 
 

Rustmästeriet 18/19 skall hålla följande arrangemang: 
 

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

• Stenhårt Café varje läsperiod. 
• Grottsits för de nya maskinteknologerna under mottagningen. 
• En sittning tillsammans med M-sex under mottagningen. 
• En myskväll för nollan under mottagningen 
• Vara MnollK behjälpliga under mottagningen. 
• Ett Julbord i slutet av LP2 med hjälp av M-sex.  
• Aspning i LP2 inför kommande inval. 

 

Rustmästeriet 18/19 ska sträva efter: 

• Att ha 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 lista över Windenkökets inventarier 
o Numrera hyllor och skåp för att enklare kunna organisera inventarierna. 

 
• Att förbättra Winden på följande punkter:  

o Ha bra, noggrann och rättvis syning av städning i hela Winden samt kök efter 
uthyrning.  

o 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. 

 

Rustmästeriet genom 

Rustmästare Maja Carlsson 2018-04-04 



Verksamhetsplan  XP-Styret 18/19 
onsdag den 4 april 2018   

Verksamhetsplan XP-Styret 2018–2019 

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 14st 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 2 st. workshops under verksamhetsår 18/19 för att öka 

medlemsengagemanget. 

• Kontinuerligt utveckla samtliga kurser. 

• Världsherravälde till år 2020. 

Övriga mål: 

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

• Hjälpa sektionen vid behov, främst ur tillverkningssynpunkt. 

• 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. 

• Arbeta på ”makerspacet” i Kurslabbet 

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

Eric Gustafsson 
Ordförande XP-Styret 18/19 



 
Verksamhetsplan MISS18 
 
MISS har som huvudsyfte att få alla Maskinteknologer på Chalmers Tekniska 
Högskola att må bättre både fysiskt och psykiskt. Genom att anordna fysiska 
aktiviteter och andra evenemang för att öka gemenskapen och få fler på 
sektionen att röra på sig. 
 
Genom facebook, informationsmeddelanden på föreläsningar och bonsai 
kommer all info om verksamheten ut, dvs evenemang som vi anordnar och 
aktiviteter som vi vill att så många som möjligt ska vara med på. 
 

MISSpass 
 
Vi i MISS18 kommer att hålla i MISSpass varje vecka med en del undantag såsom 
när FESTU ockuperar kårhuset. Vi vill att så många som möjligt ska gå på 
MISSpassen och tycka att det är kul, därför kommer vi att meddela i tid om vad 
passen kommer att innehålla samt hålla fler MISSpass deluxe för att krydda till 
det hela. Nedan följer en lista på förslag på aktiviteter som vi i MISS18 planerar 
att hålla under MISSpassen: 
 

• Bågskytte 
• Fotboll 
• Innebandy 
• Volleyboll 
• Multiboll 
• Badminton 
• Tennis 
• Brännboll 
• Rugby 
• Frisbeegolf 
• Klättring 
• 4*MISSpass deluxe 
• Pingis 
• Friidrott 
• Spökboll 
• Uppvärmningslekar 
• Throwback sunday 

 
 
 
 



 
 
 

Evenemang 
 
Vi i MISS18 kommer att hålla en del evenemang under verksamhetsåret, dels de 
4 stora sportevenemangen som vi är obligerade att hålla samt flera både mindre 
och små evenemang. Sportpubarna har varit väldigt uppskattade så det kommer 
vi att fortsätta med, samma sak gäller med CM i spökboll. Vidare planerar vi i 
MISS18 att ha 2 större evenemang under året utöver MM och CM men också små 
evenemang som går enkelt att ordna men fortfarande är roliga t.ex. 
kubbturnering. 
 
Syftet med evenemangen är att till för att maskinteknologer ska få ha kul och vi 
ska göra allt för att få till evenemangen så bra så att alla som deltar uppskattar 
dem. Vi tar gärna in förslag om teman, aktiviteter eller övriga evenemang för att 
få inspiration och för att göra så många som möjligt nöjda. 
 
Nedan följer en lista med evenemang som MISS18 planerar att hålla: 
 

• MM i Brödback 
• MM i Gokart 
• MM i Bågskytte 
• CM i spökboll 
• Sportpubar 
• 2 större evenemang 

 

Mottagningen 
 
Under mottagningen skall MISS främst hjälpa MnollK att få till en så bra 
mottagning som möjligt, så att nollan känner gemenskap och glädje de första 
veckorna in på studentlivet. Detta gör vi genom att arrangera egna evenemang 
och hjälper andra föreningar vid deras evenemang. 
 
Vi i MISS18 kommer att behålla fotbollsturneringen Inkastet, Nolleybollen som 
hålls med TD-laget, FIFA-turneringen och vattenkampen. I år lägger vi även till 
såpboll på programmet, som går ut på att utöva någon godtycklig bollsport på en 
pressenning fylld med såpa (vi hoppas på sponsring från Henrik Lundqvist och 
Head & Shoulders). Målet med årets mottagning blir att försöka utvidga 
åtminstone Vattenkampen så att fler sektioner deltar i detta fantastiskt blöta 
men roliga evenemang. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Vi siktar även på att få in någon mer sektion på FIFA-turneringen ifall det är 
möjligt. Syftet med att ha fler sektionsöverskridande evenemang på 
mottagningen är att få nollan att lära känna fler nya studenter och umgås med 
dem. Dessutom är det enklare att hålla i ett evenemang ifall man är fler personer 
som arrangerar t.ex. MISS+IF. 
 
MISS 18 kommer också att träna finallaget och få dem att känna sig stöttade i 
tävlingarna de deltar i. Om möjligt ser vi gärna att man har phaddrar som är 
finallagsansvariga i varje phaddergrupp, dvs. att man håller ett extra öga på vilka 
som skulle kunna vilja delta och passar bra in i ett finallag. Om inte det är 
genomförbart ser vi positivt på en uttagning likt rocken som också är en del av 
nollkampen.  
 

Aspning 
 
För att låta maskinteknologer få en bättre inblick i hur vår verksamhet fungerar 
och vad man gör i MISS så kommer vi i MISS18 att hålla i 3 asptillfällen. Eftersom 
vi i MISS18 är väldigt idrottsintresserade så gillar vi att tävla, därför tänker vi att 
det kommer vara små tävlingar med på asptillfällena så att de som deltar ser vad 
vi brinner för och förhoppningsvis inser att det är väldigt roligt. 
 

Maskinställ 
 
Vi i MISS18 har som ambition att köpa in ett nytt maskinställ, så att det lag som 
representerar Maskinteknik i olika Chalmersmästerskap ska få chansen att ha ett 
snyggt ställ. 
 

CIS 
 
Under de senaste åren har CIS (Chalmers Idrottssällskap) utvecklat sin 
verksamhet väldigt mycket och har många idrottsaktiviteter att erbjuda. MISS18 
kommer under året hjälpa CIS genom att marknadsföra deras verksamhet och på 
så sätt nå ut till idrottsintresserade maskinteknologer, målet är också att under 
året utveckla ett bättre flöde mellan sektionsidrottsföreningar och 
kåridrottsföreningar så att så många som möjligt på Chalmers rör på sig. 
 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Maskins Griskommitté 

 

 

Verksamhetsår 2017 åtog sig Maskins Griskommitté följande arrangemang: 

• Den årliga grisfesten. 

• En pub under mottagningen. 

• Aspning.  

• Ett tackkalas för de som arbetade under grisfesten. 

Grisfesten led tyvärr under 2017 av ett lågt antal besökare. Den största anledningen var troligtvis vädret, då det 

var mulet och regnade under dagen.  

Under mottagningen arrangerade MGK en pub efter tävlingen Mottagningskampens final, det var en otroligt 

populär pub. 

FÖRÄNDRINGAR 
Kommittén valde att försöka förbättra några områden som vi ansåg var bristande.  

Maten reviderades. Den helgrillade grisen uteblev och ett större fokus lades på att ha ett brett utbud av maträtter. 

Den bristande mängden besökare resulterade tyvärr i att mycket av maten slängdes då den inte kunde förvaras. 

För att minska den stora arbetsbördan för arbetare delades arbetspasset upp i två delar. Kommittén tog även fram 

ett informationsblad, ”How to Gris”, som innehöll information som var bra för grisfestens arbetare att veta. Vi höll 

en puffkickoff där vi gick igenom informationsbladets innehåll och delade ut det till arbetarna. Responsen på 

informationsbladet var positiv. Vi i MGK upplevde att det blev en viktig del både i vår och arbetarnas förberedelse.  

Vi lämnade in en motion till sektionsmötet om att ta in en extra medlem, ”musikansvarig” som ansvarar för 

bokning av band och ljud- och ljusutrustning. 

Vi i MGK 17 anser att vi har uppfyllt de mål vi åtagit, och de lärdomar vi fått ifrån dem för vi vidare till nästa års 

MGK för att kunna ha en bättre fest. 

 

Maskins Griskommitté, genom 

Ordförande Love Eriksson 



Verksamhetsberättelse 
M-Spel 14/15 

 

Något som vi i början bestämde att vi skulle göra var att gå med i spelförbundet 
Sverok för att få mer kapital att röra oss med. Detta innebar att M-Spel varje år skulle 
få en klumpsumma som kunde spenderas på allt från brädspel och spelkonsoler till 
olika arrangemang som paint-ball och poker bl.a. M-Spels avsikt var att rekrytera så 
många maskinare som möjligt och få in önskemål från medlemmarna om vad som 
skulle göras med pengarna. Då vi gjorde det gratis att bli medlem så hoppades vi på 
att i princip hela sektionen skulle bli medlemmar.  

För att kunna gå med i Sverok så var sektionen tvungen att ändra i sina stadgar så 
att M-Spel på pappret skulle vara mer fristående än övriga föreningar. Då IT-
sektionens spelförening DrawIT hade löst detta så ansåg vi att det skulle gå att göra 
på Maskinsektionen också. Efter att vi hade skickat in en motion om stadgaändringar 
så möttes vi utav ett motförslag från M-Styret. Istället för att ändra i stadgarna så 
föreslog styret att M-Spel istället kunde gå ur sektionen och istället ha ett 
sammarbetsavtal med Maskinsektionen. I praktiken skulle ingenting ändras mer än 
att M-Spel kunde få bidrag från Sverok och fortsätta sin verksamhet på 
Maskinsektionen. Vi tyckte att det lät som en smidig lösning vilket betydde att M-Spel 
kunde få bidrag från Sverok även för 2014 och inte behövde vänta på 
stadgaändringar.  

M-Spel 14/15 började verksamhetsåret med att under våren 2014 arrangera Game of 
Thrones kvällar där vi varje måndag först visade veckans avsnitt utav GoT följt av 
brädspelande. 

Under mottagningen 2014 arrangerade M-Spel en väldigt lyckad pokerturnering. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den 9e oktober 2014 arrangerade M-Spel Maskinsektionens första(?) MM i 
Mariocart. 

 

 

Under hela verksamhetsåret arrangerade M-Spel även spelkvällar i Winden varannan 
vecka där vi sålde de oerhört populära M-Spel toastsen.  

 

 

 

Under hösten 2014 inleddes det även ett sammarbete med de övriga 
spelföreningarna på Chalmers och under M-Spels initiativ infördes de regelbudna 
Sp(H)eldagarna. Varje lördag under lv4 hölls det en speldag där flera spelföreningar 
tillsammans arrangerade turningerar och allmänt gött häng med spel i fokus.  

 



Den 19e november 2014 höll M-Spel tillsammans med I-sektionens nybildade spel 
och filmförening en Fifa-turnering. 

 

 

Den 18e december arrangerade vi en väldigt mysig spelkväll med jultema.  

När vi började planera för ett maskinlan så bestämde vi att fokusera på det större 
Chalmers-lanet istället för att dessa två skulle konkurrera mot varandra. Pga få 
intresseanmälningar och bristande engagemang från de övriga spelföreningarna så 
var vi tyvärr tvungna att ställa in Chalmerslanet. 

Den 2a april 2015 höll M-Spel sitt årsmöte där M-Spel 15/16 valdes in.  

 

Aut viam inveniam aut faciam! 
 
PMBG 
//M-Spel 14/15 
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