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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-03-16 

Plats: 
Tid: 

Konferensrummet M-Husets källare 
Torsdag den 16 mars kl. 17:30 

Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Anton Jansson, Sebastian Salinder och 
Emanuel Sanne. 

§ 1. Mötets öppnande Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl.17:30. 

§ 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 Staffan Björkdahl väljs till justeringsperson. 

§ 6. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.    

§ 7. Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: bordlägga protokoll: 
2017-02-28 Styrelsemöte #22 
2017-03-06 Styrelsemöte #23 

        till nästa möte.     

§ 8. Äskningar

a. Äskning 10: Mackmyra Reserve, MALT Styrelsen beslutar att: godkänna äskning 10:
Mackmyra Reserve, MALT (bilaga 1), med motiveringen 
att det är en välskriven och genomarbetad äskning med en 
utförlig budget. Detta ses som en exklusiv möjlighet som 
kan gagna finkulturen och som har givits till ett förmånligt 
pris, dock är en subventionering av sektionen rimlig för att 
det ska bli än mer intressant för gemene M-teknolog. 

b. Äskning 11: Lås till MILskåpen Bordläggs till nästa möte. 
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§	9. Beslut 
 

a. Kandidatmiddagsgruppen 2017  Styrelsen beslutar att: välja in Elin Lorin och Julia Persson  
  Giolitti till arbetsgruppen för att arrangera kandidatmiddagen 
   2017. 

 
§	10. Diskussion  

 
a. Kick-off för Aktiva  Staffan presenterar upplägget för måndagskvällen. Vad som  

  skall ätas och vem som skall inhandla det bestäms och skrivs in i 
  Wunderlist. 

 
b. Ingenjörstävling BEST Kårkommittén BEST vill göra PR för sin ingenjörstävling i M:s 

   veckobrev. Sebastian har varit i kontakt med en i kommittén och 
  tagit beslutet att tillåta det då det är av intresse för M-studenter 
  och inlägget kommer inte att exponera något företag som inte 
  har avtal med MARM. 

 
c. Ansökningar M-Styret Diskussion huruvida vi i Styret har varit tydliga om att  

  ansökningsdeadline sköts fram till den 16/3. Vidare diskussion 
  om vad vi bör göra om inte alla poster tillsätts.  

 
d. Kandidatmiddag – budget Diskussion om budgeten för kandidatmiddagen då Sebastian har 

  varit i kontakt med den nu invalda kandidatmiddagsgruppen som 
  undrar vad det finns för möjligheter att öka subventionen av  
  kandidatmiddagen från sektionen.  

 
§	11. Veckobrevet  

 
a. Påminna om att mötena är öppna Skriva i veckobrevet att våra styrelsemöten och beslutsmöten är 

  öppna och man är välkommen att besöka dem.  
 

b. Kandidatmiddagsgrupp Presentera den invalda kandidatmiddagsgruppen. 
 

c. Snart sektionsmöte, fila på motioner  Gå ut med att det är sektionsmöte den 4/4 och att det är 
     en god idé att redan nu börja fila på motioner som man 
     vill ta upp under SM4.   
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§	12. Övriga punkter  
 

a. Caster, intevjuer  Ordförande i Caster; Jon Jaleby har kontaktat Styret om att de 
har nya personer de skulle vilja in till Caster genom oss, vi 
kommer hålla intervjer på tisdag nästa vecka. 

 
§	13. Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor 

 
§	14. Ta bild  Ingen bild togs då det redan har blivit en del bilder på Styret  

  denna och förra veckan. 
  

§	15. Mötets avslutande Mötet avslutades 18.23. 
 
 
 
 
 

Bilagor 
 

1. Äskning 10: Provning Mackmyra Reserve MALT 
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Äskningsunderlag 
 

Provning Mackmyra Reserve, MALT 
 

Bakgrund 
 
I samband med vårt första evenemang ”Provning av mousserande viner” kunde vi konstatera ett stort intresse för 
denna typ av arrangemang. De deltagande var från olika delar av sin utbildning och glädjande var också att 
intresset bland masterstudenter var anmärkningsvärt stort, även om samtliga årskurser var representerade. Av 
denna anledning planeras nu för fler liknande arrangemang framöver. 
 
MALT har blivit kontaktade av en ambassadör för Mackmyra, Sveriges äldsta whiskydestilleri, som är intresserade 
av att tillsammans med MALT anordna en whiskyprovning. Vi har försökt att belysa att kostnaden för ett sådant 
evenemang är av stor betydelse och de har därför erbjudit sig att sänka priset från 395 kr till 250 kr per person, 
för deltagande i en sådan provning. I priset ingår en presentation från Mackmyra plus provning av 5*2cl av 
speciellt utvalda whisky från Mackmyra Reserve, produkter som inte går att få tag i via Systembolaget. Deras 
erbjudande kan anses vara prisvärt men MALT anser ändå att priset är så pass högt att inte alla känner sig 
tilltalade eller har möjlighet att delta. 

 

Syfte och mål 
 
Förhoppningen på sikt är att många av MALTs evenmang av detta slag ska kunna bära sig ekonomiskt utan stöd 
från M-styret. För att lyckas med detta tror vi dock att det behövs ett antal subventionerade evenemang så här i 
uppstarten för att etablera vad som kan förväntas av MALTs arrangemang och ett anseende att de är värda det 
egentliga priset. Vi är övertygade om att intresset för provningen är stort men eftersom att priset är så pass 
mycket högre än för vår första provning är vi rädda att det ska verka avskräckande.  
 
Att få möjlighet att arrangera en provning med Sveriges mest erkända destilleri ses som en engångsföreteelse och 
en chans som vore tråkig att inte kunna ta vara på. För att så många som möjligt ska tilltalas att delta vid en 
sådan typ av provning önskar vi att hålla prisnivån för biljetterna någorlunda låg. Vi anser att ett tilltalande 
biljettpris skulle vara 170 kr per person. Vår önskan med denna äskning är därmed att göra detta biljettpris möjligt 
för att så många som möjligt ska vilja och kunna delta. 

 

Genomförande  
 
MALT planerar att tillsammans med Mackmyra arrangera en whiskyprovning någon gång under året. Provningen 
kommer att bestå både av en presentation som en representant från Mackmyra arrangerar samt provning av 5 
sorters whisky. Då Mackmyra själva planerar att hålla i både presentation och provning utgår vi från att det 
kommer bli en mycket professionell tillställning. Provningen är tänkt att hållas i Winden för ett maxantal om 25 
personer. 
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Tidsplan 
 
Provningen är tänkt att hållas under vårterminen, tidsplanen sträcker sig således som längst fram till juni månad. 
 

Budgetkalkyl 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar MALT 

 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 100 kronor per person upp 

till 25 personer och ett totalt belopp av 2500 kronor för MALTs provning av Mackmyra Reserve. 

 
 
________________________________ 
MALT 




