MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2017-02-28 #22
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-02-28
Plats:
Tid:

Konferensrummet M-Husets källare
Tisdag den 28 februari kl. 12:00

Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Anton Jansson, 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

Emanuel Sanne väljs till justeringsperson.

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att: bordlägga protokoll
2017-02-23 Styrelsemöte #21
till nästa möte.

§ 8. Hur mår du?
§ 9. Varvet
Anton:
Kommande vecka:
• Arbeta vidare med tidigare M-Spel om föreningens framtid
• Skall på FUM6
Staffan:
Nästkommande vecka:
• Skjuter upp veckans diskussionspass till nästa vecka
Alice:
Nästkommande vecka
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• Fått svar från masteransvariga på Entreprenörsskolan och Nuclear angående Mastermässan
Fredric:
Föregående vecka:
• Mailat ut hyreskontrakt till de nya aktiva
Kommande vecka:
• Bokfört
Emanuel:
Föregående vecka:
• Har haft en bokföringskväll
Kommande vecka:
• Skall ha en budgetutbildning
• Skall ha en bokföringsutbildning
• Skall bokföra klart februari
Sebastian:
Föregående vecka:
• Har haft möte med Kalle angående hemsidan
• Planerat och varit med och genomfört Mastertea
Kommande vecka:
• Skall på FUM6
• Prata med MnollK om deras nya logga
§ 10.

Äskningar

a. Vårbalsäskning M-Sex
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Styrelsen beslutar att: godkänna äskning 8:
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kommentaren att då detta föga kan anses vara ett nyskapande
arrangemang så bör liknande äskning inte godkännas
nästkommande år utan istället rekommenderas det att istället
avsätta pengar redan i sektionens budget, för att inte behöva ta
från äskningspotten.
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§ 11.

Beslut

a. Boka tåg till SMART i Lund

Tider som gäller är 14.10 på torsdagen 30/3 och hemfärd 07.14
lördag 1/4 för 6 personer Alice pratar med Johan och bokar
därefter.

b. Asp – överstigen summa

§ 12.

§ 11.b.1.

M-Styret

Styrelsen beslutar att: godkänna att M-Styret gick emot
aspningspolicyn under den andra aspen som kostade 1000 kr för
de 9 personer som var där (maxbelopp per person är 50 kr)
p.g.a. felaktig estimering av antalet aspar.

§ 11.b.2.

Revisorerna

Styrelsen beslutar att: godkänna att revisorerna gick över
budget med 212 kr under sin asp.

Diskussion

a. Fyllnadsval Rustet

Vi går ut att vi söker till den vakanta ledamotsposten i
Rustmästeriet, Staffan pratar med Malin i Valberedningen.

b. Förråd till MGK

Fredric säger till MGK om att de kan fråga Akademiska hus vem
som i dagsläget hyr rummet i fråga.

c. Bakmaskinen inval

Vi har fått en lista på intresserade att vara med i Bakmaskinen,
Anton informerar de intresserade om intervju.

d. Stipendium ABB

ABB vill att vi skall vidarebefordra information till alla
maskinstudenter, Sebastian pratar med MARM om detta, då det
är företagsexponering.

e. Utvärdering valberedningen

Staffan skall höra om hur valberedningen känner att sitt arbete
har varit.

f. MALT – Arrangemang med alkohol
MALT har md sina provningar haft arrangemang då man
genom biljetten betalar för alkohol, är det acceptabelt att sektionen subventionerar detta?
Det skall inte vara några problem, eftersom det inte kan räknas som att de säljer
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alkoholen svart i Winden utan det är något som ingår i biljettpriset, förutsatt att man vet hur många
som kommer. Anton skall höra med vSO om dett och kommer återkomma med definitivt svar.
g. Kandidatsmiddagsgrupp inval

Bordläggs till diskussionspasset kl. 17.00.

h. Sända masterinfon

Bordläggs till diskussionspasset kl. 17.00.

i. MTDZ-samarbete

Bordläggs till diskussionspasset kl. 17.00.

§ 13.

Veckobrevet

a. Fyllnadsval Rustet
§ 14.

Ansökan öppnar på måndag stänger när vårt stänger

Övriga punkter

a.

SAMO:s roll i konflikter på andra sektioner

Bordläggs till diskussionspasset kl. 17.00.

b.

Presentation

Anton skall lägga upp sin presentation på FB så snart han är klar
med den.

c.

Anmälan Studentrösten

Vi skall arrangera ett Studentrösten nästa vecka. Alice tar
kontakt med Pontus och anmäler detta.

d.

Info Mastertea

Bordläggs till diskussionspasset kl. 17.00.

e.

Godkänna engelska regler för Winden.

Bordläggs till diskussionspasset kl. 17.00.

§ 15.

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor

§ 16.

Ta bild

Blev ingen bild, räcker med Antons och Alice presentationer på
FB denna vecka.

§ 17.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 12.58.

Bilagor
1. Äskning 8: Maskinteknologsektionens 68:de Vårbal 2017, M-Sex (reviderad, ver. 2)
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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.

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.
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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 10 000 SEK kommer således gå till att kunna
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
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för M-sex att få in pengar från andra håll utöver biljettintäkterna för att kunna arrangera en vårbal för
maskinteknologsektionen medlemmar.

Budgetkalkyl
Subventionerin
g
Biljettintäkter
M-sex
subventionerin
g
Huvudsponsor
Äskning
Summa

Intäkter
20 000kr
65 500kr
60 300kr
10 000kr
10 000kr
165800 kr

Kostnader
Middag
104 500kr
Övriga
kostnader
(fördrink,
60500kr
transport osv.):
Summa
Totalt

165000 kr
800 kr

Notera att budgetkalkylen endast är ungefärlig, då vi inte har spikat allt ännu. Summorna kan komma att
förändras.
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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.

________________________________
Ellinor Widroth
M-sex
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