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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-04-27 
 
Plats: Konferensrummet M-Husets källare  
Tid: Torsdagen den 27 April kl. 17:26 
  
Närvarande: Alice Abrahamsson, Fredric Furborg, Anton Jansson, Johan Karlsson, Sebastian Salinder och 

Emanuel Sanne. 
 

§	1. Mötets öppnande   Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl.17.22. 
 

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

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

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

 
§	5. Val av justeringsperson                    Johan Karlsson väljs till justeringsperson.                
 
§	6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

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

  2017-03-30 Styrelsemöte #26 
  2017-04-06 Styrelsemöte #27 
          samt bordlägga protokoll 
  2017-04-20 Styrelsemöte #28 
          till nästa möte. 

 
§	8. Hur mår du?      

 
§	9. Varvet         

                  
Anton: 
Föregående vecka:   
• Var på KU11, informerade om detta 
• Förberett inför Ohmsitsen 
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Johan: 
Föregående vecka: 
• Arbetat med överlämningen 
Kommande vecka:   
• Skall ha överlämningsmöte tillsammans med ordförande i MARM 

 
Sebastian: 
Föregående vecka: 
• PR inför Mastermässan 
Kommande vecka:   
• Skall arbeta med överlämning 
 
Fredric: 
Föregående vecka: 
• Har varit på SU8, informerade om detta 
• Har gått skyddsrond, informerade om detta 
Kommande vecka:   
• Arbeta med överlämningen 
• Ämnar att fakturera  

 
Alice: 
Föregående vecka: 
• Mastermässa 
• Var på UU med Elin, informerade kort om detta 
Kommande vecka:   
• Skall arbeta med överlämning 

 
 

§	10. Beslut 
a. Anmälan kåravslutning 

 Det är kåravslutning nästkommande vecka, de som kan vara 
 med av både nya och gamla styret får anmäla sig via länken. 
 

b. Boka in möte med Vania  
 Anton föreslår den måndagen 22:e maj under lunchen, han skall 
 fråga Vania om detta passar. 
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c. Boka in datum för Tårt-TUT Anton föreslår den 12:e maj under lunchen, han skall fråga  
  programledningen om detta passar.  

 
d. Nytt datum för diskussionspass 24/5 Eftersom detta pass kommer att krocka med KonstFuM  

    som flera kanske kommer gå på, vi bestämmer att vi  
    kommer ha diskussionspass i kombination med att de nya 
    har ett eget diskussionspass. 

 
e. Boka in SMART för de nypåstigna   Datumet för SMART i Luleå 10-12 november verkar  

    fungera för nya Styret, Anton svarar Luleå att datumet  
    går. 

 
f. Budget M-Sex 2017 
 Styrelsen beslutar att: bordlägga beslut om budgeten för M-
 Sex 2017 till nästkommande möte. 
 
g. Budget MnollK 2017 Styrelsen beslutar att: bordlägga beslut om budgeten för  

  MnollK 2017 till nästkommande möte, Emanuel förmedlar de 
  kommentarer och frågor styrelsen på budgeten har till MnollK. 

 
h. Budget Rustmästeriet 2017 Styrelsen beslutar att: bordlägga beslut om budgeten för  

  Rustmästeriet 2017 till nästkommande möte. 
 

i. Budget M.A.K. 2017 Styrelsen beslutar att: bordlägga beslut om budgeten för  
  M.A.K. 2017 till nästkommande möte, Emanuel förmedlar de 
  kommentarer och frågor på budgeten Styret har till M.A.K. 

 
 
 

§	11. Äskningar 
a. Äskning 18: Förkläden, Bakmaskinen Styrelsen beslutar att: avslå äskning 18: Förkläden  

    Bakmaskinen (bilaga 2) med att säga att det finns en  
    budgetpost till tillfälliga kommittér för detta, det skall  
    undersökas om det fortfarande finns pengar kvar avsatta till 
    denna post. 
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b. Äskning 16: Frukost för nollan, M-Sex Styrelsen beslutar att: godkänna äskning 16: Frukost till 
    Nollan (bilaga 3) om 3200 kr men med ändringsyrkandet 
    att de skall skriva namn på yrkaren och under premissen att 
    de gör en utvärdering av evenemanget för nästkommande 
    år. 

 
§	12. Beslut  

a. Budget MnollK 2017 Styrelsen beslutar att: bordlägga beslut om budgeten för  
  MnollK 2017 till nästkommande möte, Emanuel förmedlar de 
  kommentarer och frågor styrelsen på budgeten har till MnollK. 

 
b. Budget Rustmästeriet 2017 Styrelsen beslutar att: bordlägga beslut om budgeten för  

  Rustmästeriet 2017 till nästkommande möte. 
 

c. Budget M.A.K. 2017 Styrelsen beslutar att: bordlägga beslut om budgeten för  
  M.A.K. 2017 till nästkommande möte, Emanuel förmedlar de 
  kommentarer och frågor på budgeten Styret har till M.A.K. 

§	13. Diskussion  
a. Preliminär budget och verksamhetsplan På flera andra sektioner och i kåren så presenterar  

    avgående styrelse en preliminär budget och  
    verksamhetsplan. Är detta något som skulle vara intressant 
    även på M? Isåfall viktigt att kunna förankra i en vision. 
    Bordläggs till nästkommande diskussionspass. 
  

  
§	14. Veckobrevet  

 Inget bidrag till veckobrevet 
 

§	15. Övriga punkter  
 Inga övriga punkter 
 

§	16. Under mötet bordlagda frågor  
 Inga övriga frågor 
 

 
§	17. Ta bild  Ingen bild togs.  

  
§	18. Mötets avslutande Mötet avslutades 21:32. 
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Bilagor 
 

1. Äskning 18: Förkläden, Bakmaskinen 
2. Äskning 16: Frukost för Nollan, M-Sex 
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Äskning 
 

Förkläden Bakmaskinen, Maskinsektionen 
 

Bakgrund 
Under den senaste månaden så har det skett ett generationsskifte inom Bakmaskinen, då en ny generation tagit 
över föreningen för att fortsätta det arbete som den föregående påbörjade. I bakmaskinens verksamhet har 
maskinbruna förkläden köpts in och använts både som arbetskläder och i syfte att etablera föreningen Bakmaskinen 
som en synlig och aktiv förening på sektionen. Den bruna färgen symboliserar sektionstillhörighet och loggan 
förtydligar föreningens varumärke.  

 

Syfte och mål 
Äskningens syfte är att Bakmaskinen 17/18 ska kunna köpa in sina egna förkläden som kommer användas som 
arbetskläder i köket. Dessa förkläden kommer även att dekoreras med bl.a. Bakmaskinens logotyp och blir därmed 
lätta att känna igen för gemene maskinteknolog. 

 

Genomförande  
Inköpet är långsiktigt för att Bakmaskinen 17/18 ska kunna genomföra evenemang under hela året på ett hygieniskt 
och passande sätt.  

Tidsplan 
Inköpen behöver ske så snart som möjligt då arrangemang samt eventuella fotograferingar har planerats för den 
nästkommande månaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commented [D1]: Det viktigaste är att underlaget är 
genomtänkt och tydligt, samt att M-styret som inte är insatta i 
projektet kan förstå och följa underlaget. Det är viktigt att 
projektet inte strider mot någon av Sektionens eller Chalmers 
Studentkårs stadga, reglemente eller policys. I övrigt är det 
viktigt att bifoga relevant information till underlaget. 
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Budgetkalkyl  

5 Förkläden             134kr/st 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Intäkter 
  
Äskning 600 kr 
Personligt tillägg 70 kr 
  
Summa 670 kr 
  
 Kostnader 
Vilka är 
kostnaderna för 
”projektet” 

            
670kr 

  
Summa 670 kr 
Totalt 670 kr 

Commented [D2]: Budgetkalkylen är viktig. Fyll i så gott det 
går. Finns offert eller övrig information, bifoga denna  
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar Bakmaskinen 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om X kr för namn 

på arrangemang. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka 
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Äskning 
 
Frukost för Nollan, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
 
Vi i M-sex 17/18 vill dela ut frukost för Nollan en gång under vecka 3 eller 4 av mottagningen. Under 
mottagningen kan det ibland bli många sena kvällar och frukost kan ofta glömmas bort. Eftersom frukost 
är den viktigaste måltiden på dagen vill vi i M-sex erbjuda Nollan en energirik frukost för att orka med 
studierna. Nollan kan även vara trött efter några veckor av mottagning och detta kan även då locka dem 
till att gå på föreläsningar. Detta arr är icke-alkohol relaterat och vi i M-sex tycker det är bra att införa fler 
sådana arr. Vi vill självklart att detta ska bli återkommande för framtida Nollan. För att i framtiden kunna 
inkludera detta arr i M-sex budget kan pengar erhållas från kategorin  ”boombox” och ”tackkalas”. 
 
Syfte och mål 
 
Syftet med äskningen är att erbjuda Nollan en trevlig och lugn stund innan föreläsningen börjar samt att 
umgås med varandra. Frukosten ska vara gratis för Nollan med ett utbud av olika frukost-delikatesser.  
 
Genomförande  
 
Denna frukost kommer börja vid ca 7.15 och pågå fram till deras första föreläsning som börjar vid kl. 
8.00. Vi planer att stå utanför föreläsningssalen och dela ut frukosten. Nollan kan komma förbi när hen 
behagar och ta sin frukost, mingla utanför och sedan sätta sig i föreläsningssalen. Vi har räknat att 160 
personer kommer och att frukosten kommer kosta ca 20 kr per person.  

Tidsplan 
 
Frukosten kommer hållas vid ett tillfälle vecka 3 eller 4 under mottagningen beroende på hur Mnollk 
lägger upp schemat. Vi har önskat att den ska hållas en morgon efter en lugn kväll för att så många av 
Nollan som möjligt kan närvara utan att vara för morgontrötta. Handling och prepp inför frukosten sker 
dagen innan för att det ska gå så smidigt som möjligt på morgonen. Vi kommer även fråga professorn om 
hen tycker det är okej att vi har detta arr innan hens föreläsning samt städa noggrant efter oss.  
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Budgetkalkyl  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Intäkter 
  
           
Äskning 3200 kr 
Fler intäkter? 0 kr 
Summa 3200 kr 
  
 Kostnader 
Vilka är 
kostnaderna 
för ”projektet”?  

3200 kr 

                  
  
  
Summa 3200 kr 
Totalt 3200 kr  
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar M-sex 17/18 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 3200 

kr för Frukost för Nollan. 
 
 
________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka 




