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 ___________________                                  ____________________                                 ___________________ 
Fredric Furborg                                  Sebastian Salinder          Alice Abrahamsson 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-04-06 
 
Plats: Konferensrummet M-Husets källare  
Tid: Torsdagen den 6 April kl. 12:00 
  
Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Sebastian Salinder, Emanuel Sanne, Moa 

Ekdal, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg och Måns Medin. 
 

§	1. Mötets öppnande   Fredric Furborg förklarar mötet öppnat kl.12:01. 
 

§	2. Val av mötesordförande   Fredric Furborg väljs till mötesordförande. 
  

§	3. Adjungeringar    Styrelsen beslutar att: adjungera in Moa Ekdal, Jonna  
    Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg och Måns  
    Medin med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

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

 
§	5. Val av justeringsperson                    Alice Abrahamsson väljs till justeringsperson.                
 
§	6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

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

  2017-02-28 Styrelsemöte #22 
  2017-03-06 Styrelsemöte #23 
  2017-03-16 Styrelsemöte #24 
  2017-03-20 Styrelsemöte #25 
  2017-03-29 Styrelsemöte #26 

          samt bordlägga protokoll 
  2017-03-30 Styrelsemöte #26 
  2017-04-04 Beslutsmöte #08 
          till nästa möte. 

 
§	8. Hur mår du?    Nu även med de nyinvalda.   

 
§	9. Varvet         

                  
Anton: 
Föregående vecka: 
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• Pratat med Johanna Sigvardsson och Martin Trieu om Aktiva-info 
• Pratat med Valberedningen om överlämning, instruktioner på hemsidan 
• Varit på FuM 7, del 1 
• Arbetat med överlämningen 
Kommande vecka:   
• Skall på FuM7, del 2 
• Pratat med Vania om facklig obundenhet 
• Arbeta vidare med överlämning 

 
Fredric: 
Föregående vecka: 
• Varit på FuM7, del 1 
Kommande vecka:   
• Skall ha självstudietid 
 
Alice: 
Föregående vecka: 
• Skickat ut ett till mail till MPA:s om mastermässan, ser ut att bli 15 program som kommer vara med. 
• Arbetat med överlämningen 
Kommande vecka:   
• Lösa mat till mastermässan 
• Arbeta vidare med överlämningen 

 
 Staffan: 
Föregående vecka: 
• Har haft ordförråd, informerade kort om detta 
Kommande vecka:   
• Skall kolla över instruktioner för föreningar och kommittér 
• Skall arbeta med överlämning 

 
Sebastian: 
Föregående vecka: 
• Förberett inför sektionsmötet 
• Varit på FuM7, del 1 
• Har kollat igenom instruktioner och regler som måste ändras på hemsidan 
Kommande vecka:   
• Skall skriva klart sektionsmötesprotokoll 
• Skall arbeta med överlämning 
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§	10. Äskningar  
 Styrelsen beslutar att: bordlägga §10. Äskningar till §15.  
 Under mötet bordlagda frågor.  
 

§	11. Beslut 
 Styrelsen beslutar att: bordlägga §11. Beslut till §15. Under 
 mötet bordlagda frågor. 
 
 

§	12. Diskussion  
 

a. Vision  Vi hade i början av vårt verkamhetsår arbetat på en vision likt 
  den Kåren har för att kunna ligga till grund för vad vi beslutar. 
  Detta har vi sedan glömt av. Vi får diskutera denna mer med de 
  nya under nästkommande möten. 

 
b. Kandidatmiddag, budget Kandidatmiddagsgruppen har skickat in en väldigt preliminär 

  budget för kandidatmiddagen 2017, de har börjat ta emot  
  anmälningar, frågan är om det med den ekonomiska policyn  
  håller med den budgeten de har skickat in. Sebastian skall höra 
  med gruppen om hur det går. 

 
c.  Ohmsits  Ohmsitsen närmar sig med stormsteg, dock är inte de ansvariga 

  med för att redogöra vad som gjorts/vad som skall göras, så detta 
  får bordläggas till nästa möte. 

 
d. Extrainsatt överlämningsmöte angående vakanta poster i styret 

  
 Finns möjligtvis intressenter till både styretposterna och 
 funktionärs posterna, dessa skall kontaktas innan den 19/4 då det 
 under lunchen samt efter 15.15 kommer att diskuteras angående 
 Styrelsens struktur nästkommande verksamhetsår. 
 

§	13. Veckobrevet  
  

a. Inget veckobrev nästa vecka Eftersom det är omtenta-/påskvecka så kommer inte ett vanligt 
  veckobrev att skickas ut, dock så kommer ett mailutskick från 
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  M-Styret med information om SM samt att det finns vakanta  
  platser till både Styrelsen och MARM.  

 
b. Skyddsrond   Fredric kommer informera om skyddsronderna, möjligt att  

  komma med input. Fredric skriver in det i veckobrevsformuläret. 
 

c. Mastermässan Alice kommer informera om mastermässan den 21/4. Alice  
  skriver in det i veckobrevsformuläret. 

 
§	14. Övriga punkter  

 Inga övriga punkter 
 

§	15. Under mötet bordlagda frågor  
 

§ 11. Beslut  
 

§ 11.1. Inval ledamöter i MARM 
 

§ 11.1.1. Valberedningen nominerar  
 Caroline Ansin  

    Ellinor Widroth 
  Nora Kronvall  

     Sara Thygesson  
     Vakant 

Övriga nomineringar  
    Inga inkomna 
 
            Styrelsen beslutar enhälligt att: välja in Caroline Ansin,  

             Ellinor Widroth, Nora Kronvall och Sara Thygesson till  
             ledamöter i MARM.  

            Fredric informerar de invalda. 
 

 § 11.2. Bestämma datum för TUT i LP4  Alice informerar om vad TUT är för något, 
     Styrelsen 17/18 är också välkomna att vara 
    med. Anton har satt förslag på luncherna 18/4 och 27/4 i 
    en Doodle, samtliga ombeds att fylla i den för att sedan 
    kunna besluta ett datum. 
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§ 10. Äskningar

§ 10.1. Äskning 13 - MM MIL    Styrelsen beslutar att: godkänna äskning 13 – MM i MIL 
          (bilaga 1) med ändringen att det godkänns på ett belopp om max    
          600 kr. 
          Sebastian informerar MIL om Styrelsens beslut. 

§ 10.2. Äskning 14 – Brödrost till Pluggfrukosten MUU

§ 10.3. Äskning 15 – Banderoll MGK

Styrelsen beslutar att: avslå äskning 14 – Brödrost till 
Pluggfrukosten  MUU (bilaga 2) i sin helhet med 
motiveringen att de  professionella alternativen som lades 
fram skulle  innebära en kostnad som inte Styrelsen inte 
anser skälig för det som den skulle kunna ge tillbaka, samt 
att Styrelsen anser att det råder ett stort frågetecken kring 
förvaringsmöjligheterna av en sådan maskin.  
Anton informerar MUU om Styrelsen beslut. 

Styrelsen beslutar att: avslä äskning 15 – Banderoll  
MGK (bilaga 3) i sin helhet med motiveringen att  
Styrelsen inte ser någon mening att införskaffa en  
banderoll som är profilerad åt en kommitté som i detta 
fall, utan i så fall investera i en generisk maskinbanderoll 
som kan användas för fler av sektionens arrangemang. 
Sebastian informerar MGK om Styrelsens beslut. 

§ 16. Ta bild Fredric tog en snygg bild på Styrelsen 16/18 i möte. 

§ 17. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:00. 

Bilagor 

1. Äskning 13: MM i MIL
2. Äskning 14: Brödrost till Pluggfrukosten MUU
3. Äskning 15: Banderoll MGK 
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Äskningsmall 

MM i MIL, Maskinsektionen 

Bakgrund 

Som uppladdning inför Göteborgsvarvet anordnar MIL MM i MIL, ett 10 km långt terränglopp i 

Skatås. För att locka deltagare och visa uppskattning mot de som deltar vill vi delta ut 3 medaljer i 

herr- respektive damklass, samt bjuda på sportdryck under loppet och banan och kexchoklad efter 

loppet. Äskningen riktar sig till alla deltagare i MM i MIL, det vill säga alla medlemmar av 

maskinteknologsektionen som vill delta. Det är en enskild satsning då planen är att inför nästa år 

söka sponsring hos lämpliga företag. 

Syfte och mål 
Syftet är att främja löpintresset på maskinsektionen och målet är att locka fler deltagare till MM i 

MIL, och fortsättningsvis till passen. 

Genomförande 
Kexchoklad och bananer köps in från billig mataffär, 20 kexchoklad ca 120 kr, 20 bananer ca 75 kr 

Sportdryck köps in från cykelkraft, 288 kr  

http://www.cykelkraft.se/high5-energysource-2-2-kg-apelsin 

Medaljer köps in från Vasaboden: 6x15 kr 

https://www.vasaboden.se/medaljer/Medalj-Orust?sort=p.price&order=ASC 

Plastmuggar köps in från ÖoB, 15 kr 

Priser har bland annat jämförts på prisjakt.se 

Överblivna inköp kan sparas till senare pass eller tävlingar. Den sportdryck som blir över används till 

MILs påtänkta vätskestation under Göteborgsvarvet. 

Totala kostnaden blir ca 588 kr, men priset kan variera med något beroende på kexchokladen och 

bananerna. 

Tidsplan 

MM i MIL hålls den 8/5-17. 

http://www.cykelkraft.se/high5-energysource-2-2-kg-apelsin
https://www.vasaboden.se/medaljer/Medalj-Orust?sort=p.price&order=ASC
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Budgetkalkyl  

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 Intäkter 

  

           

Äskning 600 

Fler intäkter? 0 

Summa 600 

  

 Kostnader 

Vilka är 

kostnaderna 

för 

”projektet”?  

600 

                  

  

  

Summa 600 

Totalt 600 



      BESLUTSUNDERLAG  

2017-03-30 

 

 

 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 __________________   ___________________   __________________   __________________  
N.N. N.N. N.N. N.N. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

 

 
Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar MIL 

 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 600 

kr för MM i MIL. 
 

 
Klara Holmgård______________ 

K.H. 
Äskningsyrka 
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Äskningsmall 
 
Brödrost till pluggfrukosten, 
Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
 
MUU anordnar en pluggfrukost i tentaveckan för att höja motivationen och trevnaden 
bland studenterna. För att förbättra frukosten och utbudet samt locka in fler 
hungriga studenter vill MUU köpa en brödrost. Rostat bröd är ett klassiskt inslag i 
en frukostbuffé som MUU tror kommer uppskattas. Pluggfrukosten är ett event som är 
gratis för alla maskinare, alltså skulle en brödrost till frukosten kunna gynna alla 
medlemmar på sektionen. Andra föreningar skulle även kunna låna brödrosten till egna 
event t.ex. för att enkelt kunna bjuda på toast skagen.  
 
Syfte och mål 
 
Syftet är att öka utbudet på pluggfrukosten och därmed höja standarden på 
pluggfrukosten.  
 
Genomförande  
 
En brödrost ska köpas in för att användas under MUU:s pluggfrukostar. Det ska vara 
en brödrost med rullande band då den typen av brödrost är fördelaktigt vid 
buffésammanhang då det går att rosta flera skivor bröd samtidigt och kön stoppas 
inte upp.  

Tidsplan 
Inköp ska vara klart och brödrosten ska vara levererad innan pluggfrukosten lv. 8 

lp. 4, 2017.  

Budgetkalkyl  
1. Denna brödrosten är vårt förstahandsval då den är prisvärd och klarar av att rosta 180-720 skivor 

bröd per timme.  
Brödrost med rullande band, 2200 watt, 7 hastighetsgrader, 3 lägen- Royal Catering,  3676 kr 
http://www.expondo.se/royal-catering-brodrost-med-rullande-band-2200-w-1268# 
 
 
 

http://www.expondo.se/royal-catering-brodrost-med-rullande-band-2200-w-1268
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2. Bandbrödröst Köksbörsen, 
6990 kr 
http://www.koksborsen.com/sv/articles/2.213.417/koksborsen-bandbrodrost-koksborsen 
 
 
 

3. Brödrost, tunnelmodell, 7995 kr 
http://www.restaurangmaskiner.net/restaurangmaskiner/varme/brodgrill-brodrost/brodrost-
tunnelmodell.html 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Intäkter 
  
           
Äskning 3676 
Summa 3676 
  
 Kostnader 
Brödrost 3676 

Frakt               
0  

  
  
Summa 3676 
Totalt 0 

http://www.koksborsen.com/sv/articles/2.213.417/koksborsen-bandbrodrost-koksborsen
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar Maskins utbildningsutskott 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ 

(1930) om 3676 kr för en brödrost. 
 
 
________________________________ 
Maskins utbildningsutskott 
genom Louise Gertz 
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Baderoll,	Maskinsektionen	
	
Bakgrund	
	
MGK	arrar	vid	varje	läsårsslut	innan	sommaren	en	stor	avskedsfest	för	att	maskinare.	Det	har	
upptäckts	vara	en	fara	att	ha	den	nuvarande	lösningen	på	ingång	då	den	riskerar	att	välta	över	
besökarna	vilket	inte	är	så	bra.	Denna	ställningen	måste	även	byggas	ny	varje	gång	en	grisfest	eller	
kultingfest	annordnas	vilket	är	tids-	och	materialkrävande.	Det	finns	just	nu	inte	heller	någon	
möjlighet	att	göra	någon	reklam	ovanför	olgas	trappor	eller	på	andra	stälen	för	grisfesten	och	locka	
fler	maskinare	att	besöka	festen	och	få	uppleva	den	fantastiska	gemenskapen.	MGK	skulle	därför	
vilja	köpa	in	en	banderoll	med	endast	MGKs	logga	på	så	den	kan	anpassas	år	efter	år	beroende	på	
tema	eller	annat.	Den	kommer	kunna	användas	i	många	år	och	kommer	på	så	vis	locka	massa	
maskinare	till	utomhusfesten.	Den	skulle	även	bidra	till	att	alla	maskinare	som	befinner	sin	på	
festen	inte	riskerar	att	på	en	träställning	i	huvudet.	Den	skulle	även	kunna	användas	av	många	
andra	maskinare	som	skulle	vilja	göra	PR	eller	likandade	för	sina	arrangemang	om	loggan	täcks	
över	tillfälligt	
 
Syfte	och	mål	
Syftet	med	äskningen	är	att	bidra	till	att	MGK	och	andra	maskinare	bättre	kan	göra	reklam	för	sina	
arr,	samt	att	kunna	använda	som	ingångsskylt	till	grisfesten	och	liknande	arrangemang.		
 
Genomförande  
En baderoll beställs utav MGK med MGK-loggan på. MGK har sedan ansvaret för att förvara banderollen 
och låna ut den till de som önskar låna den.  

Tidsplan 
Banderoll måste beställas senast i mitten på maj för att den skall hinna ankomma innan grisfesten 2017. 
Men de optimala hade varit om den kunde beställas i slutet på april så den kan sitta upp ett tag innan 
grisfesten även detta år och inte bara de år som följer.   
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Budgetkalkyl  
Vi har kollat på flera olika modeller av banderoller för att se vilken som tål utomhus bruk bäst. Vi kom 
fram till att det var bäst att välja en modell i vinyl istället för mesh då det är lättare att tejpa på en i vinyl 
inför specifika arrangemang. Vi konstaterade också att en lämplig storlek skulle vara 70x250 (cm), då den 
skulle synas bra utan att vara onödigt stor. Vi ansåg också att det är mest lämpligt med en banderoll med 
endast tryck på ena sidan, då detta möjliggör mer varierad användning men också minskar konstnaden för 
banderollen.  
 
Vårt första handsval: Vinyl banderoll 
http://www.easyrollup.se/banderoller-vepor/banderoll-vinyl 
Denna kostar 583kr plus 150kr i frakt. Denna har en snabb leverans vilket är av prioritet då det inte är så 
långt kvar till årets grisfest.  
 
Vårt andra handsval: Vinyl banderoll  
http://www.tryckakuten.se/product/banderoller 
Denna banderoll kostar 599kr plus frakt. Den har också något längre leverans tid än den andra 
banderollen.  
 
Andra alternativ på banderoller:  
Två sidig vinyl banderoll: 
http://www.easyrollup.se/banderoller-vepor/banderoll-vinyl-dubbelsidig 
kostnad: 911kr plus 150kr frakt.  
 
Dubbelsidig PVC banderoll:  
http://www.banderoll.se/banderoller/dubbelsidig-pvc-blockout.html  
Kostand: 525kr plus frakt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.easyrollup.se/banderoller-vepor/banderoll-vinyl
http://www.tryckakuten.se/product/banderoller
http://www.easyrollup.se/banderoller-vepor/banderoll-vinyl-dubbelsidig
http://www.banderoll.se/banderoller/dubbelsidig-pvc-blockout.html
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Intäkter 

  
           
Äskning 733kr 
  
Summa 733kr 
  
 Kostnader 
 
Banderoll      
Frakt     

583kr  
150kr  

 
Summa    733kr                 

  
Totalt 0 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar MGK 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ 

(1930) om 733 kr för Banderoll. 
 
 
________________________________ 
 




