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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-02-13 
 
Plats: Konferensrummet M-Husets källare  
Tid: Måndag den 13 februari kl. 12:00 
  
Närvarande: Alice Abrahamsson, Anton Jansson, Johan Karlsson, Sebastian Salinder och Emanuel Sanne. 
 

§	1. Mötets öppnande   Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl.12:06. 
 

§	2. Val av mötesordförande   Anton Jansson väljs till mötesordförande. 
  

§	3. Adjungeringar    Inga adjungeringar  
 

§	4. Val av sekreterare   Sebastian Salinder väljs till sekreterare. 
 

§	5. Val av justeringsperson                    Fredric Furborg väljs till justeringsperson.                
 
§	6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

  
§	7. Godkännande av föregående protokoll   Styrelsen beslutar att: bordlägga protokoll 

  2016-01-30 Styrelsemöte #18 
  2017-02-03 Styrelsemöte #19 
          till nästa möte. 

 
§	8. Hur mår du?   

 
§	9. Varvet         

                  
Anton: 
Kommande vecka:   
• Planera veckans asp 
• KU8 
• Medarbetarsamtal 
• Möte med Carl om utbildning 
• Skall hålla ett möte om fredagspubar med de nyinvalda 

 
Johan: 
Nästkommande vecka: 
• Planera veckans asp 
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• Skall eventuellt på mentorskapsforum 
 

Alice: 
Föregående vecka: 
• Har varit på programråd, informerade om detta 
Nästkommande vecka 
• Skall på UU6 

 
Emanuel: 
Föregående vecka: 
• Bokfört klart december och januari 
Kommande vecka:   
• Kommer antagligen att hålla kassörsråd denna eller nästa vecka 

 
Fredric: 
Föregående vecka: 
• Bokfört 
• Hade en bokföringskväll 
Kommande vecka:   
• Skall på föreningsutbildningen 
• Slutföra protokoll för SM3 

 
Staffan: 
Föregående vecka: 
• Ordförråd  
• Bokade FUT 
• Bokade diskussionpass 
Kommande vecka:   
• Skall hålla FUT 
• Skall hålla ledarskapsutbildning  
• Koordinera för mat och kalas utbildningarna 

 
Sebastian: 
Föregående vecka: 
• Arbetat med MALT-logga 
• Gjort ett grafiskt aspningsschema 
• Skickat ut SM-protokoll för justering 
Kommande vecka:   
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• Ska kontakta Kalle för att ses i veckan 
• Ska kontakta MnollK gällande deras byte av logga 
• Lösa PR inför aspen 

 
 

§	10. Äskningar  
 

a. Vårbalsäskning M-Sex Styrelsen beslutar att: bordlägga äskning 8:   
  Maskinteknologsektionens 68:de Vårbal 2017 (bilaga 1) till  
  nästa möte då äskningen hade olika siffror gällande hur mycket 
  de äskar för, Emanuel pratar med M-Sex för att  ändra detta. 
  

 
b. Mousserandeprovningsäskning MALT Styrelsen beslutar att: godkänna äskning 9:  

    Provning mousserande viner, MALT (bilaga 2) på ett  
    belopp av 1222 kr. 

  
 
 

§	11. Beslut 
 

a. Datum för Ohmsits Styrelsen beslutar att sätta datum för ohmsitsen preliminärt till 
  den 28/4, Anton tar på sig att meddela mustascher. 

 
b. Datum för middag med Sven B Den 22e mars verkar funka för alla. Emanuel meddelar Sven om 

  detta. 
 

c. Asp – överstigen summa Emanuel berättar att aspmässan och Styrelsens första asp  
  översteg budgeten, vi måste besluta om vi ändå kan godkänna 
  detta vid nästa möte. 

 
 

§	12. Diskussion  
 

a. MZTD-samarbete Vi bordlägger det till diskussionspasset på onsdag. Anton  
  meddelar berörda i TD och Z. 

 
§	13. Veckobrevet  

 Inget bidrag till veckobrevet. 
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a.       

 
§	14. Övriga punkter  

 
a. Masterprogramansvariga Alice meddelar att det har gått bra med arbetet för att välja nya 

masterprogramasnvariga. 
 

b. Besiktning Fredric informerar om att Bruno inte har gått igenom 
besiktningen. 

 
c. FuM kandidatur Anton meddelar att man från och med idag kan kandidera till 

FuM. 
 

d. MALTs nya logga MALT har arbetat på en ny logga, Sebastian har haft och 
kommer fortsätta ha kontakt med Charlie i MALT om detta. 

 
e. Styret informerar M-Ord annons, deadline för annons är på fredag, Sebastian säger 

till att om någon i Styrelsen har några idéer så får de gärna 
komma till honom. 

 
f. Busvideos M.A.K. har frågat om gamla busvideos, Fredric får ansvaret att 

leta upp i ”arkivet”. 
 

§	15. Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor 
 

§	16. Ta bild  Fredric tog en snygg bild på styrelsen när vi satt på mötet. 
  

§	17. Mötets avslutande Mötet avslutades 12.57. 
 
 
 
 

Bilagor 
 

1. Äskning 8: Maskinteknologsektionens 68:de Vårbal 2017, M-Sex 
2. Äskning 9: Provning mousserande viner, MALT 
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Maskinteknologsektionens 68:de Vårbal 2017, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
Varje år håller M-sex en vårbal för sektionens medlemmar, i år är det dags för den 68:onde vårbalen. 
Vårbalen är bland de största arrangemangen som arrangeras för sektionen. Maskins vårbal är känd för att 
vara exklusiv och lyxig. Arrangemanget är till för sektionens medlemmar. I år siktar M-sex på att ha ca 
110 gäster på vårbalen. Vårbalen arrangeras bl.a. för att skapa maskinaranda och för att främja 
sammanhållningen på sektionen. 
 
Biljettpriset subventioneras för gästerna på vårbalen för att det skall vara ekonomiskt möjligt för studenter 
att delta. Biljettpriser tas på ca. 650kr för maskinare och 700kr för icke-maskinare. De intäkterna täcker 
knappt hälften av de utgifterna som det krävs för att arrangera en vårbal. Därför är det nödvändigt för M-
sex att få in pengar från andra håll för att kunna arrangera en vårbal för maskinteknologsektionens 
medlemmar. 
 
Varje år äskar M-sex om pengar till vårbalen. Förra året fick M-sex en äskning på ca 10 000kr beviljad. 
Övriga inkomster var att sektionen subventionerade 20 000kr för vårbalen samt att all vinst som M-sex 
arbetat ihop under året läggs på vårbalen.  
 
Detta året blev det ingen äskning för banderollen som köptes. Banderollen gick på 2656kr, samtal fördes 
med sektionskassören och han föreslog att vi skulle äska för den summan på vårbalen istället. Därför 
äskar vi för 12 656kr till vårbalen. 
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Syfte och mål 
Syftet med vårbalen är att maskinteknologerna ska känna en gemenskap även utanför Chalmers. Balen är 
ett mer personligt arrangemang, just eftersom maskinteknologerna träffas under andra omständigheter än 
vardagstress och i en annan miljö än Chalmers.  Det innebär att maskinteknologerna skapar gemensamma 
minnen från en annan miljö än den gamla vanliga.   
 
Detta bör såklart främjas, eftersom det är under sådana sociala sammanhang som maskinandan växer och 
känslan av gemenskap ökar. Den långa traditionen som vårbalen har gör att man känner större gemenskap 
även med mycket äldre medlemmar på sektionen. Vidare leder det till att maskinteknologerna blir 
tryggare med varandra. 
  
Ökad trygghet och gemenskap innebär att maskinteknologerna blir mer säkra med varandra och visar 
större förståelse för varandra, vilket ju är något man vill uppnå. Det bidrar till bättre relationer, gladare 
stämning och godare samarbeten på sektionen. 
  
Målet med vårbalen är därmed främst att öka gemenskapen, och önskemålet är att maskinteknologen ska 
känna sig värdefull och prioriterad då det anordnas en vårbal för dennes välbefinnandes skull. 
Därför är det viktigt för oss att kunna hålla en viss standard på vårbalen. Vissa kanske menar på att balen 
inte behöver vara pampig och lyxig för att bli lyckad, men vi vet att maskinteknologerna är värda det. De 
är värda att känna gemenskap med varandra, de är värda att känna trygghet med varandra och de är 
tveklöst värda att känna sig värdefulla på sin egen sektion. Det är även väldigt viktigt för oss att bevara 
den lyxiga stämningen som maskins vårbal är känd för. 
  
Vi äskar pengar för middagen, för vi brinner för att göra något utöver det vanliga för maskinteknologerna. 
Vi har en stark vision om hur vi vill att middagen ska vara utformad, och har hittat det som matchar våra 
önskemål hos lokalen vi valt att samarbeta med. Dessa 12 656 SEK kommer således gå till att kunna 
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erbjuda maskinteknologen det mest förmånliga priset på denna exklusiva middag i vår pampiga lokal, för 
det är maskinteknologen värd.  
 
 
Genomförande 
Under Lp1 drar M-sex igång balplanerandet med minst ett möte varje vecka, bortsett från tentaveckor. 
Planerandet löper under hela året fram tills vårbalen på våren. Balen kommer att bestå av tre olika delar: 
biljettförsäljning, biljettsläpp och själva baldagen. Baldagen inleds med fördrink på ett ställe för att senare 
transporteras vidare till ett annat ställe där middagen hålls. Lokalerna försöks bokas innan jul och de hålls 
hemliga fram tills baldagen. 

 

Tidsplan 
Äskningen riktar sig till vårbalen som arrangeras av M-sex för sektionen. Vårbalen är ett arrangemang 
som återkommer varje år. I år äskas det om bidrag till middagen på vårbalen. Som sagt är det nödvändigt 
för M-sex att få in pengar från andra håll utöver biljettintäkterna för att kunna arrangera en vårbal för 
maskinteknologsektionen medlemmar. 
 
 
 

 

 

 

 

Budgetkalkyl  
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 Intäkter 
Subventionering 20 000kr 
Biljettintäkter           65 500kr 
M-sex 
subventionering 60 300kr 
Huvudsponsor 
Äskning 

10 000kr 
12 656kr 

Summa 168456 kr 
  
 Kostnader 
Middag  104 500kr 
 Övriga 
kostnader 
(fördrink, 
transport osv.): 

                    
63156kr 

  
  
Summa 167656 kr 
Totalt 800 kr 

 
Notera att budgetkalkylen endast är ungefärlig, då vi inte har spikat allt ännu. Summorna kan komma att 
förändras. 
 
 
 
 
  
 
Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar M-sex 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 10 000 kr för Vårbalen 

2017. 
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________________________________ 
Ellinor Widroth 
M-sex 
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Äskningsunderlag 
 
Provning mousserande viner, MALT 
 
Bakgrund 
 
MALT är en tillfällig kommitté med uppgift att kulturellt berika gemene maskinteknolog samt att bidra till en sund 
dryckeskultur. Föreningen har funnits under två tidigare år, men arrangerade under senaste året enbart ett event på grund av 
diverse omständigheter. Målet för nuvarande MALT är således att starta upp föreningen igen genom att väcka ett intresse för 
mat- och dryckeskultur på sektionen och visa på att MALT fyller ett tomrum på sektionen som på sikt förhoppningsvis kan 
fyllas av en permanent kommitté. Förhoppningen är också att MALT ska kunna anordna evenemang som kan locka studenter 
från alla årskurser och på så sätt också bidra till en ökad samanhållning på sektionen mellan studenter under olika delar av sin 
utbildning. 
 
Som ett första evenemang planeras nu en provning av mousserande viner. Denna ska hållas av en mycket intresserad och 
kunnig person inom området, som dessutom är student på maskinteknologsektionen i grunden. Tanken är att mousserande vin 
är något som många har testat och kan relatera till, samtidigt som många kanske inte har djupgående kunskaper i hur dessa 
tillverkas eller hur olika typer av mousserande viner från olika regioner, druvor och prisklasser skiljer sig i smak.  Således 
anses att detta är ett bra evenemang för att visa på syftet med MALT och förhoppningsvis locka en bred grupp av studenter på 
sektionen. 
 
Syfte och mål 
I återuppstarten av dessa planerade återkommande typer av evenemang önskar vi att kostnaderna för biljetter ska gå att hålla på 
en sådan nivå att många studenter känner sig tilltalade av att delta. Något som är särskilt viktigt när vi nu planerar för att 
genomföra vårt första evenemang. Då priset är en avgörande faktor för antalet studenter som är intresserade har vi bedömt att 
ett biljettpris på 100 kronor per person är rimligt. Målet med denna äskning är således att priset ska kunna hållas på denna nivå 
för att många personer ska vilja och kunna delta.  
 
Genomförande  
MALT kommer att arrangera en provning av mousserande viner i Winden onsdagen den 22e februari. Provningen kommer att 
bestå både av en presentation om hur champagne och andra mousserande viner tillverkas och hur detta påverkar dess smak och 
pris. Detta kommer att göras samtidigt som fem olika mousserande viner kommer att testas. Dessa kommer att bestå av en 
italiensk prosecco, en spansk cava och tre olika typer av champagne. Syftet med detta är att visa på de skillnader som finns 
mellan olika typer av mousserande, men också inom en enda grupp såsom champagne. Provningen är tänkt att hållas för ett 
maxantal av 40 personer. 
 
Tidsplan 
Provningen är planerad till onsdagen den 22 februari, tidsplanen sträcker sig således fram till dess. 
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Budgetkalkyl 

  
 
 
Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar MALT 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 30,6 kronor per person 

upp till 40 personer och ett totalt belopp av 1222 kronor för MALTs provning av mousserande 
viner. 

 
 
________________________________ 
MALT genom David Gudmunds 




